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Buurtorganisatie 1018
Nieuwsbrief 24, november 2018

Gaat het goed of gaat het slecht?

Hoe gaat het, na 6 maanden het nieuwe college en het veelbelovende
collegeakkoord? Met een stadsdeelbestuur dat open communicatie
nastreeft en een stadsdeelcommissie die z’n beste beetje voor zet? 
Hoe was het vroeger? Een star stadsbestuur en ontoegankelijke
bestuurscommissie, mensen die te vaak niet luisterden naar bewoners en
niet hoorden waar het hen om draait. Dat betrof grote bouwprojecten,
inrichting openbare ruimte, horecabeleid, opvang van jongeren. Dat soort
dingen en meer.   
En? Is het veranderd? Dat is nog niet zo duidelijk. Gaat het college ervoor
zorgen dat mensen daadwerkelijk invloed krijgen op ontwikkelingen in hun
leefomgeving? Dat betekent dat het bereid moet zijn een stukje van de
macht over te dragen. Zou de gemeente bijvoorbeeld voelen voor het
invoeren van een ‘bewoners effect rapportage’ (BER) voor alle grote
projecten? Of voor het openen van een onafhankelijk opererend
'bewonersloket' waar men advies, adequate informatie en ook nog alle
essentiele documenten kan krijgen? Of blijft het bij wat democratische
experimenten die gaan over het schoonhouden van een plein of inrichten
van een speeltuintje? 
Er gaan voorlopig nog wel erg veel dingen mis. Toeval? Of gebrek aan
politieke moed om door te pakken? 
We bijven voorlopig nog wel even optimistisch, en hopen dat het huidige
bestuur beseft dat de stad van de bewoners is en dat zijn legimiteit berust
op het behartigen van de belangen van die bewoners. 
 
Petra Catz 
voorzitter Buurtorganisatie 1018

Raadsadres: verkoop de Oosterkerk niet!

https://mailchi.mp/b9b42c83dd1c/buurtorganisatie-1018?e=[UNIQID]
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De Oosterkerk is met zijn vele gratis toegankelijke concerten en tentoonstellingen een belangrijke, want
laagdrempelige, culturele voorziening voor de buurt. De kerk wordt ook gebruikt voor grote
buurtbijeenkomsten zoals de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, afscheidsceremonies en vrijheidsmaaltijden en
is daarbij een belangrijke factor voor verbinding in de buurt. Er zijn in postcodegebied 1018 geen andere
ruimten die groot genoeg zijn en betaalbaar voor dergelijke bijeenkomsten.

Eerst stadsdeel Centrum en daarna de centrale stad zijn al elf jaar bezig om de Oosterkerk te verkopen,
zeer tegen de zin van de buurt. De laatste jaren is Stadsherstel in beeld als koper.

Het Coalitieakkoord van het nieuwe College van B&W slaat echter een andere koers in: gemeentelijke
vastgoed niet verkopen en ruimte bieden aan ‘zachte krachten’, waarbij maatschappelijke publieke
doelstellingen leidend zullen zijn.

Eilandenoverleg en PWO vragen de gemeenteraad om dit te concretiseren door de Oosterkerk niet te
verkopen en de Stichting Oosterkerk in staat te stellen om het beheer en de huidige programmering voort
te zetten, inclusief gebruik voor buurtfuncties.

Lees hier het complete raadsadres.

14 november 20:00 u Dokzaal: bijeenkomst over eenzijdig bouwen

en verhuren voor starters

   
 
De Huurdersvereniging Centrum organiseert in samenwerking met het Eilandenoverleg op woensdag 14
november 20:00 uur een bijeenkomst in de Dokzaal, Plantage Doklaan 8, over de zorgwekkkende
ontwikkeling op de woningmarkt in het Centrum en in het bijzonder op de Oostelijke Eilanden:

http://www.buurtorganisatie1018.nl/s/2018-10-22-Adres-aan-de-gemeenteraad-van-Eilandenoverleg-en-PWO-Verkoop-de-Oosterkerk-niet.pdf


7-11-2018 Buurtorganisatie 1018

https://mailchi.mp/b9b42c83dd1c/buurtorganisatie-1018 3/8

dat de resterende sociale huurwoningen voornamelijk aan starters worden verhuurd met
vijfjaarscontracten,
dat grote sociale huurwoningen worden verkamerd en voor veel geld aan jonge starters verhuurd
worden
dat nieuwbouw in de sociale huur uitsluitend plaatsvindt in de vorm van microwoningen, die vooral
aan jonge starters verhuurd worden.

Deze ontwikkelingen hebben nadelige gevolgen voor de bevolkingssamenstelling en de sociale cohesie.

Tijdens deze bijeenkomst zal Jeroen Verhulst de notitie van het Eilandenoverleg toelichten over
verkamering en de overmaat aan starterswoningen ‘Hoe kinderen verdwijnen van de Oostelijke Eilanden’.
Lees hier de notitie.

De bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk, dus je hoeft geen lid zte zijn. Het hoofdonderwerp duurt tot
circa 21:30 uur. Het doel is om druk uit te oefenen op gemeente en corporaties om deze ontwikkeling te
keren.

Lees hier de huurbrief van de Huurdersvereniging Centrum met een inleiding op de bijeenkomst van 14
november.

 

Definitief ontwerp herinrichting Amstel oostzijde vastgesteld

     

   
                           
 

Op 16 oktober 2018 is het Definitief Ontwerp Herinrichting Amstel Oostzijde vastgesteld door het
Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Centrum.

Voor het autoverkeer geldt eenrichtingsverkeer (stad-in) en een snelheid van 30 km per uur.
Fietsers kunnen in twee richtingen rijden. Er komt een fietsstrook van noord naar zuid. Er komen
extra fietsparkeerplekken.
De parkeerplaatsen langs het water verdwijnen, ook de 16 tijdelijke parkeerplekken op de stoep.
Er komt een wandelpad langs het water. En klassieke straatlantaarns.
Vergunningshouders kunnen hun auto parkeren in parkeergarage Ceres. Dit is ter compensatie
van de 35 plekken die op straat verdwijnen.
Bomen krijgen royale boomvakken. Drie bomen met een slechte conditie worden vervangen.
De gemeente legt alvast op twee plekken ondergrondse afvalcontainers aan. Deze komen op de
'vleugels' van de Jan Vinckbrug (tussen huisnummers 101 -105)  en naast de bestaande
containerlocaties voor papier en glas ter hoogte van de Nieuwe Kerkstraat.

Op 16 juli heeft een inspraakavond plaatsgevonden. Lees hier het verslag. Naar aanleiding daarvan en de
schriftelijke reacties is een Nota van Beantwoording opgesteld. De inspraakreacties hebben aanleiding
gegeven enkele wijzigingen in het voorlopig ontwerp. Deze zijn verwerkt in het definitief ontwerp.
Download het definitief ontwerp hier.

De uitvoering tussen Nieuwe Keizersgracht en Nieuwe Kerkstraat start in februari 2019. Het deel tussen
Nieuwe Kerkstraat en Nieuwe Prinsengracht start in mei 2019. Gereed: zomer 2019.

 

 

http://www.buurtorganisatie1018.nl/s/gsuoo6bw4c1qzc70ecsf0999ppro0e
http://www.buurtorganisatie1018.nl/s/Huurdersvereniging-Centrum_huurbrief_editie_61_okt_2018.pdf
http://www.buurtorganisatie1018.nl/s/2018-09-19-Def-Notulen-inspraak-herinrichting-Amstel-oost.pdf
http://www.buurtorganisatie1018.nl/s/2018-09-19-Nota-van-Beantwoording-inspraak-herinrichting-Amstel-oost.pdf
http://www.buurtorganisatie1018.nl/s/2018-09-18-DO-herinrichting-Amstel-oostzijde.pdf
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Moordenaar Ayman Mouyah beschuldigd van zes andere

moordpogingen

                                
   
 

Het Parool van 1 november bericht dat justitie Tim S., die Ayman Mouyah (19) op 23 november op
Kattenburg doodschoot, ook beschuldigt van moordpogingen op zes andere jonge mannen. Tim S.
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beroept zich op noodweer. In maart volgt inhoudelijke behandeling. Lees hier het artikel.

 

 

Reactie bewoners en omwonenden op plan Zeeburgerpad Centrum

                             
      
 

Maar liefst 35 bewoners en omwonenden van Zeeburgerpad Centrum hebben een gezamenlijke
zienswijze ingediend bij het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) voor het Zeeburgerpad-
Centrum. Zie voor de inhoud van dit SPvE ons eerdere bericht van 10 september.

De bewoners zijn blij met de aanpassingen naar aanleiding van hun vorige reacties op de plannen, maar
maken zich nog steeds ongerust dat het bestaande kleinschalige en gevarieerde karakter verloren gaat
en een eenvormige, massieve bouwwand gaat ontstaan. 
Ze dringen aan op gevarieerde bebouwing - ook qua hoogte - met daarin ook sociale huur en middeldure
huur en ruimte voor kunstenaars. Ze willen wel meer levendigheid, maar vragen terughoudendheid met
nog meer horeca vanwege geluidsoverlast. 
Ze dringen aan op inpandig parkeren van auto’s en fietsen. Vanwege de veiligheid vragen ze voetpaden
en fietspaden.

Hoofdpunt is hun bezwaar tegen een bouwhoogte van meer dan twaalf meter. Een enkel accent tot 16
meter is wel mogelijk, maar die zijn er nu al genoeg. Dit bezwaar wordt gedeeld door de bewoners van
Cruquiuskade en Zeeburgerdijk.

Ze vragen om onderzoek naar de geluidsoverlast van treinen, gelet op de plannen van Prorail om het
treinverkeer met 40-60 % te laten toenemen, ook in de nachtelijke uren.

Het plan heeft weinig aandacht voor de woonbootzijde. De bewoners willen dat tweelaagse arken worden
toegestaan.

Tenslotte drinegn ze aan op duurzaamheid als uitgangspunt bij de planvorming: een duurzame
energievoorziening en vergroening. Lees hier de complete zienswijze.

 

13 november 19:00 u overleg stadsdeel met bewoners over

Groenplan Oostelijke Eilanden in De Witte Boei

http://www.buurtorganisatie1018.nl/s/Parool-1nov-18-moord-Kattenburg.pdf
http://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-1018/2018/9/10/stedenbouwkundig-programma-van-eisen-zeeburgerpad-ter-visie-tm-17-oktober
http://www.buurtorganisatie1018.nl/s/Zienswijze-bij-SPvE-Zeeburgerpad-Centrum-van-bewoners-Zeeburgerpad-15-10-2018-nhlz.pdf
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Voorbeeld Kattenburgerkruisstraat: kan hier meer groen komen?

Op dinsdag 13 november 19:00 uur organiseert stadsdeel Centrum een bijeenkomst voor bewoners in De
Witte Boei , Kleine Wittenburgerstraat 201, over het op te stellen groenplan voor de Oostelijke Eilanden.
Bewoners kunnen wensen en ideen aandragen. Een aantal bewoners heeft al aangegeven een korte
pitch te willen houden. 
Carlinde Adriaanse, projectleider Groenplan bij stadsdeel Centrum  vraagt of u een mailtje wil sturen met
bericht 'Ik ben er wel/niet bij op 13 november". naar  carlindeadriaanse@balance.nl

Het programma van de avond bestaat naast korte pitches van bewoners, uit bijdragen van:

professionals van Rainproof Amsterdam over hoe we de Oostelijke Eilanden
met groen, ook klimaatbestendiger kunnen maken;
de groenspecialist en de projectleider van het Groenplan van de gemeente Amsterdam over de
kaders en kansen van het Groenplan.

De projectleider verwacht als uitkomst van de avond is dat gemeente en bewoners van elkaar weten waar
en hoe u aan de slag wilt met groene initiatieven en aan welke criteria een initiatief moet voldoen. Aan het
eind van de avond worden afspraken gemaakt over de vervolgstappen om tot het Groenplan, inclusief
het uitvoeringsprogramma te komen.

In het Groenplan krijgen alle haalbare initiatieven een plek, inclusief het plan voor het beheer ervan en de
overkoepelende structuur die daarbij nodig is. Het stadsdeel streeft ernaar te starten met de uitvoering
van het Groenplan in het plantseizoen, voorjaar 2019.

Overeenkomst procedure naamgeving Stadionplein en procedure

Namenmonument

                                   

mailto:carlindeadriaanse@balance.nl
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Een bewoner van de Weesperstraat las in de NRC van 8 september een artikel over de procedurefouten
rond de naamgeving van het Stadionplein. Het viel hem op dat de procedurefouten een opvallende
gelijkenis hebben met die rond de locatie van het Namenmonument. Met verandering van slechts enkele
woorden zou het artikel geschikt zijn voor het geval de gemeenteraad toch zou besluiten om een andere
locatie te zoeken.

Opvallende overeenkomsten tussen de naamswijziging van het Stadionplein en de locatiekeuze van het
Namenmonument zijn: 1. te enthousiaste ambtenaren, 2. te weinig stilgestaan bij zorgvuldigheid
procedure, 3. foute en onhandige formuleringen, 4. een groeiende weerstand en 5. een ondertekende
petitie. Ook in dit dossier was het "Van der Laan die het wilde". 

De vergellijking is gepubliceerd als ingezonden brief in de NRC van 6 oktober 2018. Lees hier het hele
artikel..

Nieuws in het kort

1 november Buurtgesprek Kattenburg en soep in De Witte Boei
1018 Magazine oktobernummer 2018
Telefoonnummers voor meldingen van jeugdoverlast
Concerten en expositie Oosterkerk t/m 23 november
Agenda SOOP t/m 6 december
Zienswijze STAA inzake Omgevingsvergunning onderwijsgebouw UvA

Vooruitblik

http://www.buurtorganisatie1018.nl/s/2018-10-06_NRC_Handelsblad-artikel-met-kop.pdf
http://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-1018/2018/10/18/1-november-18-21-uur-buurtgesprek-kattenburg-en-soep-in-de-witte-boei
http://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-1018/2017/6/15/1018-magazine-juninummer-2017-3sjm8-hayc6-xklbl-xynby-fan3d-c5lr2-mzg6h-mp8k9
http://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-1018/2018/10/20/telefoonnummers-voor-meldingen-van-jeugdoverlast
http://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-1018/2017/7/5/concerten-oosterkerk-tm-27-augustus-3g5kj-mpn3w-csps7-cffte-sg35f-99ngg-3cde2-lbat3-fsngx-3zb27-cx77a
http://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-1018/2017/10/8/agenda-soop-in-oktober-wgc7w-yyg2p-ldhan-n246b-22yxc-pzthz-ej53x-h8mlm-d3k38
https://static1.squarespace.com/static/5427ba88e4b06b86fdab08dc/t/5be1f6654d7a9ca42e72599e/1541535333769/STAA+Zienswijze++Valckeniersgebouw+UVA+29-10-18.pdf
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Gebiedsjaarplan Centrum Oost 2019 en Gebiedsagenda Centrum-Oost 2019-2022: op 7
november komt een tweede concept beschikbaar met  schriftelijke reactie naar de insprekers. Op
20 novembe 20:00 uur rhoudt de stadsdeelcommissie  een hoorzitting hierover. 
Herinrichting Plantage Middenlaan en tramhaltes Artis  
De aangekondigde informatieavond wordt alsmaar uitgesteld. De Plantage
Weesperbuurtvereniging heeft grote bezwaren tegen de gang van zaken en vraagt een open
overleg met de wethouder. Het gaat niet alleen om de Plantage Middenlaan, maar ook om andere
hoofdstraten in de Plantagebuurt.
Besluitvorming ontwerp Dijksgracht Oost: najaar 2018. Er is onzekerheid in verband met de
plannen van ProRail.
Besluitvorming  Nota van Uitgangspunten tramhaltes en herinrichting Czaar
Peterstraat: opgeschoven naar voorjaar 2019. Uitvoering niet eerder dan 2020.
Onderzoek afwaardering Kattenburgerstraat: december 2018 in gemeenteraadscommissie
MLD

Belangrijke data in november 2018

7 november 20:00 u Eilandenoverleg in De Witte Boei. Lees hier de agenda.
13 november 19:00 u Overleg stadsdeel met bewoners over Groenplan Oostelijke Eilanden in De
Witte Boei. Zie bericht in deze nieuwsbrief.
14 november 20:00 u Bijeenkomst over eenzijdig bouwen en verhuren voor starters in de
Dokzaal, Pl. Doklaan 8, georganiseerd door Huurdersverening Centrum i.s.m. Eilandenoverleg.
Zie bericht in deze nieuwsbrief.
20 november 11:30 - 12:30 u Buurtoverleg van het Eilandenoverleg in De Witte Boei. Open
inloop.10 juni 11:00 u 
20 november 20:00 u (?) Hoorzitting stadsdeelcommissie Centrum over Gebiedsjaarplan 2019.
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