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Afscheid en begin
Soms zijn er momenten van een nieuw begin. Soms
overheerst een gevoel van afscheid, soms een van
hoop en nieuwe energie. En vaak moet een mens er
zelf gewoon voor zorgen dat er een nieuw avontuur
kan beginnen.

De gemeenteraadsverkiezingen laten een verschuiving
zien. Groen Links flink groter, D66 , SP, en PvdA flink
kleiner. Wat gaan de nieuwkomers Denk, FvD en Bij1
ons brengen? Wat zal het allemaal betekenen voor de
invloed die bewoners op de politieke besluitvorming
kunnen hebben?

Veel zal afhangen van de drie nieuwe bestuurders van
stadsdeel Centrum. Wat kunnen we van hen
verwachten, en zij van ons? Diezelfde twee vragen
gelden voor de nieuwe stadsdeelcommissie. Hoe
kunnen zij als vier losse personen in een commissie
“de buurt” gaan vertegenwoordigen - en bestaat er
eigenlijk überhaupt ”de mening van de buurt”? - en
maximaal invloed uitoefenen? Maar vooral: hoe kunnen
we hen steunen, én hoe kunnen we zorgen dat de
bestaande sterke structuren van bewoners nog sterker
worden?

En dan is er nog een afscheid, en dus een nieuw begin.
André Agterof, jarenlang voorzitter van
Buurtorganisatie 1018, heeft ons tot ons verdriet
verlaten. Gelukkig blijft hij in de buurt en gaat hij zijn
tomeloze energie op volgende projecten richten. En hij
zal ons in óns nieuwe avontuur gelukkig nog wel eens
goede raad geven.



Petra Catz,
voorzitter van Buurtorganisatie 1018

Wil Merkies plotseling overleden
Op 7 februari is Wil Merkies, 86 jaar oud, plotseling
overleden. Je mag haar gerust een Eilander noemen.
Met tomeloze inzet was ze actief in de buurt op vele
fronten. Ze gaf schrijfworkshops, ze organiseerde
debatten, zat in verschillende werkgroepen. Ze maakte
boeken over de buurt met gedichten en verhalen. Met
haar achtergrond in de journalistiek speurde ze altijd
naar nieuws, nieuwtjes en achtergronden. Ze sprak
iedereen aan die ze nodig had, nam een interview af en
vond altijd een podium om haar gedachten naar buiten
te brengen.

Wil was de eerste vrouwelijke sportjournalist in
Nederland. Ze werkte o.m. voor Het Parool en de
Volkskrant. Ze was actief in de vrouwenbeweging vanaf
het eerste uur. Ze was een liefhebber van beeldende
kunst en ballet.

Op 14 februari namen de familie, vrienden, vakgenoten
en buurtgenoten op indrukwekkende wijze afscheid van
Wil Merkies in de Oosterkerk.

Uitwerkingsplan Oostenburgervaart voor
450 nieuwe woningen
Het eerste uitwerkingsplan was 'VOC-kade'. Dat betreft
het plandeel tussen Wittenburgervaart en
Oostenburgermiddenstraat. Lees hier meer.

Op 7 februari is het tweede uitwerkingsplan,
'Oostenburgervaart', ter visie gelegd. Dat is het
plandeel tussen de Oostenburgervaart en De Van
Gendthallen. Anders dan de rest van het
bestemminsgplangebied is dit niet van Stadgenoot,
maar van de bouwcombinatie Stadswerf 'Oostenburg
Ontwikkeling BV'(SOO). Deze bouwcombinatie heeft
het terrein vorig jaar gekocht van het
Rijksvastgoedbedrijf na aanbesteding. Het
uitwerkingsplan zegt vrijwel niets over wat er feitelijk
gebouwd gaat worden; het is een puur formele
vertaling van wat al in het bestemmingsplan staat:
8 lagen hoog aan de Oostenburgermiddenstraat en tot
6 lagen in de rest van het gebied. De helft van de
Bontiusplaats wordt volgebouwd. De woningen aan de
Oostenburgervaart komen tot de rand van het water.

De Buurtwerkgroep Oostenburg-Noord heeft nog
weinig te zien gekregen wat er gebouwd gaat worden.
SOO heeft in recordtijd een plan uitgewerkt voor ca.
450 woningen, heel dicht op elkaar. Behalve de
woningen aan de Oostenburgervaart en –dwarsvaart
worden het allemaal huurwoningen, verreweg het



grootste deel in de vrije sector met prijzen van
ca. € 1500.

De sociale huurwoningen krijgen een oppervlak van 35
m2 en de middeldure huurwoningen 35-45 m2. Het
zijn dus kleine starterswoningen.

Er komt een parkeergarage van minimaal 2000 m2. De
ontwikkelaar verdriedubbelt het aantal parkeerplaatsen
door mechanisch parkeren in drie lagen per verdieping
toe te passen. Dan passen er 160 auto’s in.

SOO-plan gezien vanaf de Oostenburgervaart

De koopappartementen zullen vanaf het derde kwartaal
2018 worden verkocht. U kunt zich als belangstellende
laten registreren bij de makelaar, info@eefjevoogd.nl.
Alle plandocumenten zijn te raadplegen in ons dossier
Oostenburg (klik hier), doorscrollen naar
'Documenten'.

Petra Catz nieuwe voorzitter Buurt-
organisatie 1018 en jaarverslag 2017 is
klaar
André Agterof is na meer dan drie jaar voorzitter te
zijn geweest, uit het bestuur van Buurtorganisatie
1018 getreden. Hij wordt als voorzitter opgevolgd door
Petra Catz, bestuurslid sinds 2016. Zij woont vanaf
1982 in de Plantagebuurt en is bestuurslid van de
Plantage Weesperbuurtvereniging. Wie zich afvraagt
wat Buurtorganisatie 1018 is en wat ze doet, kan
terecht in het jaarverslag 2017:

Alle cijfermatige gegevens over het gebruik van
de website, de Facebookpagina en de
Nieuwsbrieven
Thema-avonden en nieuwjaarsreceptie
Crowdfunding en Noodfonds
Rol BO1018 bij juridische procedures van
bewonersgroepen
Financieel jaarverslag
Overzicht van activiteiten van actieve groepen in
1018.

Klik hier om het jaarverslag te lezen.

Woningbouwplan op werfterrein Koning William



(Nieuwsbericht van onze website)

Artist impression woongebouw op het werfterrein.

Scheepswerf Koning William (Hoogte Kadijk 145B) houdt ermee op.
Ontwikkelaar Hubstudios gaat op het werfterrein een woongebouw op poten
neerzetten van vijf verdiepingen. Bootservice Amsterdam realiseert een
jachthaven voor 60 kleine bootjes in het water van de Nieuwe Vaart met een
werkplaats onder het woongebouw.

Op 12 februari kregen omwonenden de gelegenheid om de plannen te bekijken
in het werfgebouw. Hubstudios, een particuliere ontwikkelaar, gaat 80 sociale
huurwoningen ontwikkelen voor starters. Daarvan zijn de meeste heel klein: 26
m2. De huur zal ca. € 650 bedragen. Huursubsidie is mogelijk vanaf 23 jaar. Ze
worden aangeboden met een vijfjaarscontract. Op de vijfde verdieping komen
10 ouderenwoningen die iets groter zijn, maar nog steeds erg klein: 40 m2. Die
worden gerealiseerd in de middenhuur, ca. € 850. Ze hebben geen
buitenruimte. Alle woningen zijn per lift bereikbaar.

Klik hier voor de plattegronden van het nieuwe werfgebouw.

Belangstellenden voor de woningen kunnen zich zes maanden voor oplevering
inschrijven.

Bootservice Amsterdam gaat geen boten verhuren, maar uitsluitend vaste
ligplaatsen. Verder doen ze alleen onderhoud van de boten en ombouw naar
elektrische aandrijving. Eigenaren die gaan varen kunnen hun auto op het
terrein parkeren. Er komt ook fietsparkeerruimte voor 80 fietsen op het terrein.

Bij de ingang komt een voorhuis van drie verdiepingen met zes koopwoningen
en een werkplaats. Het ontwerp daarvan is nog niet klaar. Er komt geen
horeca. Naar verwachting zullen de plannen medio mei ter visie worden gelegd,
waarna belanghebbenden zes weken de gelegenheid hebben om zienswijzen in
te dienen.

Op de Kadijken is de bewonersgroep 'Wakkere Kadijkers' actief geworden, die
zich verzet tegen het woongebouw op de werf en pleit voor het behoud van het
monumentale werfterrein in de oorspronkelijke staat. Op dinsdag 11 april 19:30
uur organiseren de Wakkere Kadijkers een bijeenkomst hierover voor



buurtbewoners in de Witte Boei.

Extra Eilandenoverleg 7 maart n.a.v. schietpartijen leidt tot
oprichten werkgroep ‘Buurt op de Kaart’

Meer dan veertig Eilanders van diverse bevolkingsgroepen hebben in het
Eilandenoverleg van 7 maart meegedacht hoe de leefbaarheid in de buurt kan
worden verbeterd na de dodelijke schietpartijen. Dat gebeurde in vier groepen,
met als onderwerpen veiligheid, jongeren onder 14 jaar, jongeren 14+ en
buurtinitiatieven. Elke groep kwam met een aantal ideeën.

De subgroep Veiligheid pleit voor een Wijkveiligheidssteunpunt, tevens
meldpunt voor politie, stadsdeel en straatcoaches. Het leegstaande voormalige
postkantoor op Wittenburg tegenover buurthuis de Witte Boei zou een goede
locatie daarvoor zijn.

Veel steun was er voor het idee om het speeltuingebouw Wittenburg snel weer
te openen, maar wel onder de voorwaarde dat de veiligheid en de faciliteiten
worden verbeterd. Een bewoonster meldde zich aan als vaste beheerder. Zij wil
werken aan een betere sfeer voor kinderen en ouders van alle
bevolkingsgroepen.

Wat betreft de jongeren vanaf 14 jaar werd met nadruk gesteld dat er geen
nieuwe ideeën ontwikkeld kunnen worden als de jongeren zelf daar niet bij
worden betrokken. Dat geldt voor een eventueel nieuw jongerencentrum en ook
voor sport- en spelmogelijkheden op het Marineterrein.

Zowel voor jongeren, hun ouders, maak ook ander volwassenen moeten meer
(feestelijke) activiteiten georganiseerd worden om de onderlinge cohesie te
versterken. De basisscholen en het welzijnswerk moeten daarbij betrokken
worden. Als buurthuis De Witte Boei ook in het weekend open zou zijn,
ontstaan er veel meer mogelijkheden voor dergelijke activiteiten.

Aan het eind van de avond is de nieuwe werkgroep van het Eilandenoverleg



‘Buurt op de Kaart’ opgericht, met negen deelnemers. Het is duidelijk dat een
avondje brainstormen niet voldoende is. De werkgroep zal initiatieven tot
ontwikkeling moeten brengen en er moet overlegd worden met instanties. De
inspanningen zullen zich over meerdere jaren uitstrekken.

Wie op een of andere manier een bijdrage wil leveren kan dat doorgeven aan
het e-mailadres van de werkgroep: buurtopdekaart@buurtorganisatie1018.nl.

Klik hier voor het volledige verslag van het extra Eilandenoverleg van 7 maart.

ICT-school voor kansloze jongeren start
na de zomer op het Marineterrein
(Bericht overgenomen van www.marineterrein.nl)

Op het Marineterrein opent na de zomer een
onorthodoxe programmeerschool: Codam (Coding in
Amsterdam). Na onder andere Parijs en Silicon Valley
wordt Amsterdam de volgende hotspot voor iedereen,
jongens én meisjes, die de skills van de toekomst wil
leren. Met garantie op een goede baan. De opleiding is
extra bijzonder, omdat alle lessen plaatsvinden in een
gebouw zonder docenten. Er zijn bovendien geen vaste
lestijden. Verder is de opleiding gratis en studenten die
het nodig hebben, krijgen ook nog hulp bij het vinden
van een slaapplek.

Codam wil laten zien dat programmeren vooral ook een
kwestie is van creativiteit en intensief samenwerken.
Codam wordt een school waar in principe iedereen
terechtkan. Het maakt niet uit wat je vooropleiding is
of hoeveel affiniteit je hebt met technologie. Via een
voor iedereen toegankelijke online test worden de
eerste kandidaten geselecteerd.

Codam is gebaseerd op het gedachtegoed en
lesprogramma van het vermaarde Ecole42 in Parijs. Al
honderden studenten, afkomstig uit alle hoeken van de
samenleving, hebben inmiddels goede banen gevonden
na het afronden van de programmeerschool. Deze
programmeerschool staat bekendstaat als de beste ter
wereld.

Codam komt naar het Marineterrein op initiatief van de
goededoelenstichting van Corinne Vigreux, co-founder
van TomTom. Website: www.codam.nl

Artikel in de Volkskrant van 9 maart 2018
“Collegegeld en vooropleiding zijn niet nodig; wel
talent, creativiteit en doorzettingsvermogen. Op het
voormalige Marineterrein in Amsterdam verrijst de
ideële ict-school Codam van TomTom-topvrouw
Corinne Vigreux.” Dit schrijft de Volkskrant op 9 maart
in een interview met Corinne Vigreux, initiatiefnemer
van de ideële school Codam, en Liesbeth Jansen,
directeur van Bureau Marineterrein in Amsterdam.



Buurt maakt bezwaar tegen omgevingsvergunning
Namenmonument en kap 25 bomen

Holocaust Namenmonument aan de Weesperstraat.

De Plantage Weesperbuurtvereniging, de Bewonersvereniging Studentenflat
Weesperstraat, de Stichting de Groene Plantage, de Stichting tussen Amstel en
Artis en een aantal omwonenden maken bezwaar tegen de
omgevingsvergunning voor het Namenmonument en tegen de kapvergunning
voor 25 bomen. Op 7 februari 2018 hebben zij hun bezwaar ingediend en op 14
maart zijn daarvoor de gronden aangevoerd met een groot aantal bijlagen.

De bezwaarmakers verklaren nadrukkelijk niet tegen het Namenmonument te
zijn, maar wel tegen deze plek. Zij voelen zich overvallen door de wijze van
besluitvorming en door de vormgeving van het gedenkteken voor deze locatie.
Er is geen enkele vorm van inspraak geweest, terwijl het vergunde ontwerp
door zijn omvang en vormgeving enorme impact heeft op de omgeving en de
facto schaarse openbare ruimte onttrekt. Juist bij een gedenkteken, dat zoveel
mensen aangaat en dat zoveel emotie oproept, is een mooie locatie en
zorgvuldigheid van de besluitvorming volgens hen van eminent belang. Een
zorgvuldige beoordeling van de ruimtelijke inpasbaarheid heeft echter niet
plaats gevonden en de gemeenteraad heeft de locatiekeuze gemaakt zonder
kennis van het ontwerp en zonder kennis te hebben genomen van de resultaten
van de inspraak van de burgers. Nadat de contouren van het ontwerp beetje
voor beetje duidelijk werden, is Iedere poging vanuit de buurt om deze
problematiek bespreekbaar te maken genegeerd en zonder reactie gebleven.
Meer dan 1500 personen en instellingen maken bezwaar tegen de opoffering
van deze groenstrook. Lees alle documenten hier in het dossier over het
Namenmonument op deze website, onder 'Documenten'.

In ons bericht van 30 november 2017 berichtten wij over de kunstenaars die
voorstellen om het Namenmonument te situeren in een ruimte onder het Mr.
Visserplein. Zij presenteren hun voorstel op dinsdag 27 maart 20:00 uur in het
Pintohuis, St. Antoniesbreestraat 69. Hun voorstel komt in het kort op het
volgende neer: Onder het Mr.Visserplein ligt een groot ondergronds gebied van
±1500-2000 vierkante meter. De twee koperkleurige daken die dit gebied
afschermen worden verwijderd. Aan weerskanten van de trambaan die het
Mr.Visserplein doorkruist worden twee 'wanden van water’ geplaatst die ± 8-10
meter boven het maaiveld uitsteken en waartussen de tram rijdt. Deze wanden
lopen door tot op de bodem van het lager gelegen niveau en verbinden de
bovengrondse en ondergrondse ruimte met elkaar. Op het lager gelegen niveau
is plaats voor de stenen met de namen van de Holocaustslachtoffers waardoor



een waardige en rustige herdenking mogelijk is.

Nieuws in het kort
Indrukwekkende stille tocht voor Mohamed Bouchikhi 16 februari. Lees
hier meer.
Verkiezingsprogramma’s doorgelicht door huurdersvereniging Centrum.
Lees hier meer.
Concerten bij Janssen Beton in het vooronder, Wittenburgergracht 18.
Lees hier meer.
Buurtbezwaren tegen terrasvergunning restaurant Entrepot. Lees hier
meer.
Protest tegen uitbreiding hotel Plantage Muidergracht. Lees hier meer.

Vooruitblik
Herinrichting Plantage Middenlaan en tramhaltes Artis
De aangekondigde informatieavond zal in het voorjaar plaatsvinden. Het
gaat niet alleen om de Plantage Middenlaan, maar ook om andere
hoofdstraten in de Plantagebuurt.
Uitwerkingsplan Dijksgracht Oostenburg-Noord. De
uitwerkingsplannen VOC-kade en Oostenburgervaart hebben al ter visie
gelegen. Binnenkort wordt ook het uitwerkingsplan voor deelplan
Dijksgracht verwacht. Het stadsdeel zal daarover een informatieavond
organiseren.

Belangrijke data in maart en april 2018
27 maart 20:00 u: Kunstenaars presenteren hun ontwerp voor een
ondergronds Namenmonument onder het Mr. Visserplein. Pintohuis, St.
Antoniesbreestraat 69.
29 maart 19:30 u: Dock organiseert 2e Buurtinitiatievenavond in De
Witte Boei. Lees hier meer.
3 april 17:00 u: Bijeenkomst voor omwonenden van Cartesius 2 over
bouw en bouwverkeer in de school, Plantage Muidergracht 14
4 april 20:00 u: Eilandenoverleg in De Witte Boei
9 april 20:00 u: Plantage Weesperbuurtoverleg (PWO) in café Eik en
Linde
11 april 19:30 u: Bijeenkomst over verzet tegen bouwplan werfterrein
Koning William, georganiseerd door de Wakkere Kadijkers
21 april 12:00 – 18:00 u: Expeditie Oosterdok. Open dag/feest
Marineterrein en culturele instellingen en bedrijven rond het Oosterdok.
Opening Fitnesstuin 12:30 u op het Marineterrein. Lees hier meer en ook
hier.
24 april 19:30 u: Bijeenkomst over buurtinitiatief voor invulling
Werkspoorhal op Oostenburg.  Informatieavond plannen rond het
Oosterdokseiland en CS. Hotel Double Tree by Hilton.
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