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Buurt in beweging
Er gebeurt veel in postcodegebied 1018. De
Volkskrant, Het Parool, Trouw en NRC schrijven
regelmatig over zaken als de nasleep van de
schietpartij op de Oostelijke Eilanden, de bezwaren
tegen de locatie van het Namenmonument, de
jarenlange afsluiting van de Oosterdoksdraaibrug en
een hotel gevestigd is in een kinderdagverblijf op de
Plantage Middenlaan.

Bewoners die zich niet gehoord voelen door de
gemeente laten zich niet met een kluitje in het riet
sturen. Ze voeren gedegen bezwaarprocedures en
rechtszaken, bijvoorbeeld tegen de besluitvorming over
het Namenmonument, de nieuwbouw Sint Jacob en de
vergunningverlening aan Roest. Via crowdfunding
brengen ze zelf de de benodigde  financiële middelen
bij elkaar.

Naast verzet is er ook een positieve beweging. De
gebeurtenissen op de Oostelijke Eilanden hebben een
impuls gegeven aan sociale activiteiten en hebben ook
geleid tot nauwere samenwerking tussen bewoners en
welzijnswerk en tussen bewoners en ambtenaren en
bestuurders.

Zowel stedelijk als in stadsdeel Centrum treden nieuwe
bestuurders aan en nieuwe volksvertegenwoordigers.
Ambtelijk zien we nieuwe gebiedsmakelaars
verschijnen. Dat biedt kansen om los te komen van
vastgeroeste patronen en meer gehoor te krijgen voor
bewonerswensen.

Jeroen Verhulst



secretaris Buurtorganisatie 1018

Woensdag 27 juni 20:00 uur: Buurtorganisatie 1018
organiseert  netwerkbijeenkomst / zomerborrel
De Netwerkbijeenkomst van BO 1018 op 27
juni 20:00 uur in De Witte Boei is bedoeld als
ontspannen afsluiting van een intensief
halfjaar.

In minder dan een uur presenteert een aantal
actieve bewonersgroepen zich in pitches van
drie minuten: wat doen ze, welke plannen
hebben ze, wat zijn de resultaten en wat de
eventuele knelpunten. Een gedetailleerd
programma komt op onze website
www.buurtorganisatie1018.nl.

De rest van de avond is bedoeld voor
informele contacten tijdens de ZOMERBORREL, die zich bij goed weer ook naar
het terras van De Witte Boei kan uitstrekken. Behalve actieve bewoners
nodigen we ook de gebiedsmakelaars, de stadsdeelcommissie en het DB van
stadsdeel Centrum uit. De ideale gelegenheid om over en weer contacten te
leggen.
Wil je erbij zijn? Meld je dan aan via info@buurtorganisatie1018.nl Dat kan tot
het maximum aantal deelnemers is bereikt.

Video Rob Zwetsloot: Kadijken - een van de mooiste buurten
van Amsterdam dreigt naar de gallemiezen te gaan

Rob Zwetsloot, bewoner van de Kadijken, is verontrust over de toekomst van
zijn mooie buurt. Klik hier voor het filmpje dat hij daarover maakte.

Groot artikel in Trouw over situatie Oostelijke Eilanden na
schietpartij



In het dagblad Trouw van 26 mei is een uitgebreid artikel verschenen over de
schietpartij, hoe dit op de Oostelijke Eilanden is ervaren en wat er voor acties
uit zijn voortgekomen. Titel: 'Een gewone buurt waar iets vreselijks gebeurt'.
Verslaggever Hanne Obbink heeft minutieus onderzoek gedaan. Hij interviewde
onder meer Dock-manager Frank van den Hoff, stadsdeelbestuurder Roeland
Rengelink, gemachtigde namens de burgemeester Nelleke Hendriks, voorzitter
Eilandenoverleg Bart Uitdenbogaart en Moon Rijven van de werkgroep Buurt op
de Kaart.

Lees hier het complete Trouw-artikel.

Hotel gemengd met kinderdagverblijf De Kleine Wereld,
Plantage Middenlaan

In De Volkskrant van 22 mei staat een column van Margriet Oostveen met als
titel 'Toeristen in de creche'. In twee wit geschilderde panden rechts van creche
De Kleine Wereld aan de Plantage Middenlaan is sinds kort hotel Quentin Zoo
gevestigd. Dit hotel heeft ook kamers op de bovenverdiepingen van het door



Aldo van Eyck ontworpen pand van De Kleine Wereld. Hotelgasten lopen samen
met peuters door de gang en op de trap. Hotelgasten gooien peuken uit het
raam die de leidsters uit de binnentuin moeten oprapen. 1Karren met vuil
wasgoed staan in de hal.

Vier jaar geleden is hiervoor een Omgevingsvergunning afgegeven, maar niet
voor het deel waar het kinderdagverblijf zit. Wethouder Kock heeft nu
toegezegd  dat Bouw- en Woningtoezicht er zo snel mogelijk naar gaat kijken.

Lees hier het complete Volkskrantartikel.

Uitwerkingsplan deelplan Dijksgracht Oostenburg-Noord ter
visie t/m 4 juli

Kavel 6, 7 en 8 van Uitwerkingsplan Dijksgracht. Kavel 2 aan de overkant van
de Oostenburgermiddenstraat is hier niet afgebeeld.

Van 24 mei t/m 4 juli 2018 ligt het Uitwerkingsplan Dijksgracht ter visie. Dat
betreft een blok naast het hotel aan de Dijksgracht, bestemd voor wonen
(Kavel 2),  en een blok tussen het INIT-gebouw en de spoorbaan, bestaande uit
twee kavels voor wonen (Kavel 6 en 8) en in het midden een parkeergarage



(Kavel 7). In- en uitrit van de garage liggen aan de Dijksgracht.
Het uitwerkingsplan wordt het toetsingskader voor omgevingsvergunningen.
Gebouwen mogen niet hoger zijn dan 26 meter (acht bouwlagen), met
uitzondering van een toren van maximaal 42 meter die mag worden
gerealiseerd op de hoek van Dijksgracht en de Oostenburgermiddenstraat.

Tegelijkertijd ligt een ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet
geluidhinder ter visie. Dat is nodig omdat de voorkeurswaarden voor geluid op
een aantal plaatsen worden overschreden.

Op een aantal plaatsen (kavel 7 en woningen op verdiepingen lager dan 20
meter) moeten vanwege de geluidshinder 'dove gevels'(zonder te openen
ramen) worden toegepast. Op andere plaatsen geluiddempende
uitblaasroosters.
Alle documenten (totaat 900 blz.) zijn te vinden in het dossier Oostenburg-
Noord op deze website onder 'Documenten'.
Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingedien bij het College van B&W van
Amsterdam, Per adres: Directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758,
1000 CT Amsterdam. Voor mondelingen zienswijzen kunt u bellen met team
Centrum van Ruimte en Duurzaamheid, tel. 020-2564416.

Coalitieakkoord 2018-2022 is klaar. Nieuw DB stadsdeel
Centrum

Op 24 mei hebben GroenLinks, D66, PvdA en SP hun coalitieakkoord
gepresenteerd. Titel: "Een nieuwe lente en een nieuw geluid'.
Interessante punten voor postcodegebied 1018:

(blz. 11) We zetten flink in op jongerenwerk, met name in buurten waar
jongerenwerkers nu capaciteit tekort komen. In buurten waar met veel
kinderen uit kwetsbare gezinnen zetten we extra in op naschoolse



activiteiten.
(Blz. 28) Bewoners en ondernemers krijgen meer zeggenschap over de
veiligheid in hun buurt. (...) We versterken netwerken in de wijk en op
school om vroegsignalering van problematisch gedrag mogelijk te
maken.. (...) We onderzoekn of jongeren kunnen worden opgeleid tot
buurthandhavers.
(Blz. 32) Van de 7.500 jaarlijks te bouwen woningen worden 2500 (33
%) gebouwd als sociale huurwoningen van corporaties.. Dit maakt het
mogelijk om jaarlijks 1300 corporatiewoningen te verhuren in het
middensegment (tot 971 euro). Ook worden er jaarlijks 1670 woningen
nieuw gebouwd in het middensegment. Het middensegment is
toegankelijk voor huishoudens met een inkomen tot 60.000 euro.
Wanneer in een buurt (= een van de 22 gebieden in Amsterdam) het
percentage sociale huur onder de 45 % daalt, dan is liberalisatie van
corporatiewoningen in idie buurt niet mogelijk.
Huiseigenaren mogen hun huis niet langer dan dertig dagen per jaar
verhuren aan toeristen. Er komt een vergunningstelsel voor Bed &
Breakfast. Short-stay verdwijnt
(Blz. 35) Voor het verbeteren van de leefbaarheid in ontwikkelbuurten
wordt 40 miljoen euro beschikbaar gesteld.
Het Marineterrein wordt de komende jaren in samenspraak met het rijk
ontwikkeld. Er is ruimte voor wonen, recreeren, culturele voorzieningen,
innovatie en ondernemen. Het wordt een plek met een internationaal
karakter waar bedrijven kunnen ontstaan en doorgroeien..
(Blz. 36) Wijkaanpak: We versterken de netwerken in de buurten en
creeren voldoende fysieke plekken voor buurtbewoners om samen te
komen.
(Blz. 42) Er komt een stedelijke visie voor groen in de stad (...) Groen en
parken worden verbonden door netwerken van groene stadsstraten en
groene verbindingen. (...)
Er wordt gekeken naar de mogelijkheden voor meer uitlaat- en
losloopgebieden voor honden.
(Blz. 46) Er komt een ambitieuze agenda 'Amsterdam Autoluw' met knips
in plus- en hoofdnet auto en onderzoek naar de mogelijkhedi om in acht
jaar tijd 7000- 10.000 parkeerplaatsen op te heffen. Er komt meer geld
voor de fiets; het huidige Meerjatrenplan Fiets wordt aangescherpt.
(Blz. 58) Democratisering: Zeggenschap van bewoners vergroten, niet
door nieuwe stelsels, maar door het gesprek en debat aan te gaan.
Beleidsstukken krijgen standaard een participatiepagraaf. We leggen
buurtrechten vast. Buurtbegroten wordt ingevoerd en er komt per buurt
een buurtbudget waarover het stadsdeelbestuur in overleg met de buurt
beslist.

Lees hier het complete coalitieakkoord.

Nieuw DB stadsdeel Centrum
Stadsdeelvoorzitter wordt Mascha ten Bruggencate (nu gemeenteraadslid D66).
Portefeuilles Openbare orde/veiligheid en Sociaal.
GroenLinks levert de twee andere portefeuillehouders: Mischa Mos, tot voor
kort bestuurscommissielid stadsdeel Centrum krijgt de portefeuilles Openbare
Ruimte en Verkeer. Ilse Griek, nu nog directeur van de stichting Foodwatch, die
opkomt voor gezond voedsel, krijgt de portefeuille Bouwen en Wonen.

Confrontatie voor- en tegenstanders Namenmonument in
hoorzitting 15 mei



Op 15 mei vond de hoorzitting plaats van de bezwaarcommissie over de
bezwaren tegen de locatie van het Holocaust Namenmonument aan de
Weesperstraat. Een tiental organisaties en particulieren vocht daarbij de
omgevingsvergunning voor het monument op deze plek aan en het Auschwitz
Comité en de gemeente verdedigden het besluit. Behalve over de grootte van
het monument, de 25 te kappen bomen en de zichtlijnen ging het ook over de
procedure. Het nieuwe ontwerp van architect Libeskind is nooit in de
raadscommissie of de gemeenteraad besproken en bewoners kregen te horen
dat het besluit al genomen was. 

De bezwaarcommissie heeft nog geen uitspraak gedaan. De bezwaarmakers
zijn van plan om naar de rechter te gaan als de bezwaren worden afgewezen.
Lees hier het artikel in Het Parool van 16 mei over de hoorzitting.
Zie voor drie pleitnota's van bezwaarmakers het dossier Namenmonument
onder 'Documenten'.

10 juni 11:00 uur Buurtwandeling Kadijken onder begleiding
van Bert Hamming



Op zondag 10 juni 11:00 uur biedt Bert Hamming, historicus en buurtgenoot,
een gratis buurtwandeling aan over de Kadijken. De wandeling start om 11:00
uur bij de Pelikaanbrug/ Overhaalsgang (tegenover de Oosterkerk) en gaat
langs de Nieuwe Vaart, de Gekroonde Valk, Kadijksplein, Entrepotdok,
Kalenderpanden en Oranje Nassaukazerne.

Gratis. Aanmelden is niet nodig.

 

20-24 juni Festival 'We Make the City' met 600 sprekers, 150
locaties en 30.000 deelnemers



Wereldwijd groeien steden onstuimig, zo ook Amsterdam en de Metropoolregio.
Deze groei brengt urgente vraagstukken met zich mee over bijvoorbeeld het
klimaat, veiligheid, betaalbaar wonen en gezondheid. Kernvraag is: in wat voor
een stad willen wij leven - over vijf, tien, vijftien jaar? WeMakeThe.City gaat
met jou en heel veel anderen op zoek naar antwoorden. Want de stad van de
toekomst maken we samen.
We make the City is een initiatief van onder meer Pakhuis de Zwijger en
gemeente Amsterdam.
Om toegang te krijgen is een festivalpas nodig. Kosten € 10. CJP/studenten €
5. Stadspashouders € 2,50. Voor sommige van deze activiteiten dien je je nog
in te schrijven omdat er een beperkt aantal plekken is. Voor conferenties op
woensdag 20 juni en donderdag 21 juni dien je in de meeste gevallen een extra
ticket aan te schaffen.

Ticket kopen
Stap 1 – Registreer je op de ticketpagina.
Stap 2 – Kies een Festivalpas met of zonder korting en reken die af.
Stap 3 – Selecteer na aanschaf van je Festivalpas de activiteiten die je wilt
bezoeken.
Stap 4 – Wanneer je extra moet betalen voor deze activiteiten: reken af.
Stap 5 – Je ontvangt je tickets in je mailbox.

Op vrijdag 22 juni 13:30 - 17:00 is er een meet-up op Oostenburg-Noord
Ook op vrijdag 22 juni is er 15:00 - 15:30 uur is er op het Marineterrein een
Smart-Roof-expedition over het groene dak en aansluitend 15:30 - 16.45  uur
een Inside-out-tour, een kijkje achter de schermen van de ontwikkeling van het
Marineterrein.

Klik hier voor het programma per dag.

Nieuws in het kort (klik item om te openen)
Bewoners Sarphatiblok willen net aangelegd groen Roeterscampus niet
laten volbouwen
16 mei 9:00 uur rechtszaak van bewoners tegen nieuwbouw Sint Jacob
Enquête stadsdeel Centrum: wat moet de gemeente als eerste
aanpakken?
Agenda SOOP 31 mei t/m 28 juni 2018
Concerten Oosterkerk t/m 7 augustus
8 juni 15:00 u Nieuwe Stichting Kunst en Cultuur Centrum organiseert
symposium over kunst en cultuur in de buurt
Inspraakreactie Eilandenoverleg op Voorlopig Ontwerp Dijksgracht-oost



Gemeente Amsterdam gaat € 3 miljoen bijdragen aan Namenmonument
€ 600.000 voor opknapbeurt Wittenburg

Vooruitblik
Herinrichting Plantage Middenlaan en tramhaltes Artis
De aangekondigde informatieavond wordt alsmaar uitgesteld. Het gaat
niet alleen om de Plantage Middenlaan, maar ook om andere
hoofdstraten in de Plantagebuurt.
Besluitvorming Projectnota Marineterrein.
Uiterlijk in juni gaat de concept-Nota van Uitgangspunten naar de
gemeenteraad. Die besluit in september over vrijgeven voor inspraak. De
inspraak vindt plaats t/m oktober. In december ligt er een Nota van
Beantwoording van de inspraakreacties, waarna de gemeenteraad in het
eerste kwartaal van 2019 besluit over de Projectnota.

Belangrijke data in juni en juli 2018
8 juni 15:00 – 19:00 u Symposium subsidies kleinschalige kunst en
cultuur Amsterdam Centrum Locatie: Uilenburgersjoel, Nwe
Uilenburgerstraat 91. Lees hier meer.
10 juni 11:00 u Buurtwandeling Kadijken onder begeleiding van Bert
Hamming. Verzamelen bij Overhaalsgang. Lees hier meer.
11 juni 20:00 u Plantage Weesperbuurtoverleg in Eik en Linde
13 juni 20:00 u Eilandenoverleg in De Witte Boei
19 juni 18:30 – 21:30 u (inloop 18:00 u) Meet-up: Wonen op het
Marineterrein. Bovenzaal gebouw 024. Aanmelden via
aanmelden@marineterrein.nl. Lees hier meer.
20-24 juni Festival ‘We make the City’met 600 sprekers, 150 locaties en
30.000 deelnemers Lees hier meer.
27 juni 20:00 u Netwerkbijeenkomst/zomerborrel Buurtorganisatie 1018
in De Witte Boei. Zie eerste bericht in deze nieuwsbrief.
7 juli ochtend en middag Bijltjesdag op het Marineterrein, georganiseerd
voor Torpedo Kattenburg, Sciandri en Bureau Marineterrein. Lees hier
meer.
10 juli 11:30- 12:30 u Buurtoverleg van het Eilandenoverleg in de Witte
Boei
12 juli 16:00- 21:00 u Meet&Greet voor omwonenden Oostenburg.
INIT-gebouw.
15 juli 14:00 – 18:00 u Plantage Weesperbuurtfestival in het
Wertheimplantsoen
23 juli t/m 26 juli Summer Camp Oosterdok voor jongeren 12 t/m 15
jaar. Lees hier meer.
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