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1. Inleiding 
 
De 1018 dynamiek is groot en de Buurtorganisatie 1018 prijst zich gelukkig er  onderdeel van 
te zijn.  
Soms hebben we geen idee hoeveel activiteiten er in de buurt lopen. Actieve 
bewonersgroepen organiseren zich rond allerhande thema’s, er is altijd druk overleg met 
woningcorporaties, er zijn incidentele thema avonden (over groen in de buurt, over vlinders), 
een boekpresentatie. Mensen die gewoon iets voor een ander doen, een tuintje bijhouden, of 
festivals organiseren in de buurt, een burendag, een voetbaltoernooi voor kinderen.  
We kunnen vaststellen dat we steeds meer van elkaar op de hoogte raken. De 
betrokkenheid groeit. Dat geldt ook voor de twee buurten van 1018 onderling: de Plantage 
Weesperbuurt en De Eilanden e.o. We weten welke vraagstukken er leven: het 
Namenmonument, de hotelontwikkeling, het verdwijnen van zorgcomplexen, de invulling van 
de openbare ruimte, veiligheid, mobiliteit en verkeer, vergroening en verduurzaming.  
 
Je ziet ook dat we ons beter organiseren. Er zijn in het afgelopen jaar bewonersgroepen 
bijgekomen. Soms wordt er even snel een groep gevormd zoals het geval was bij de plannen 
om fitnesstoestellen in het Oostenburgerpark te installeren. Ook zijn er groepen die meer de 
ambtelijke en politieke besluitvorming proberen te beïnvloeden, zoals de werkgroep 
Eilandenboulevard en de bewonersgroep Oostenburg Noord. De klassieke actiegroep komt 
nog voor, zoals op de Dijksgracht (tegen de bomenkap). Kortom: het lichaam 1018 groeit. 
 
De energiebanen van 1018 zoeken hun uitweg: je hebt mensen die ideeën ontwikkelen, 
mensen die een belang behartigen (bootbewoners bijvoorbeeld), mensen die signaleren, 
mensen van de barricade (Dijksgracht), mensen die de buurt willen informeren (1018 
Magazine, de website), mensen die een dichtersfestival tot stand brengen (Daan & Daan), 
mensen die een tuin(tje) onderhouden. Mensen die anderen (o.m. via Stadsdorp) helpen, die 
de cultuur koesteren (programmering in de Oosterkerk). Er zijn mensen die portretten maken 
of gedichten, die rondleidingen geven. Er zijn koren en (ad hoc) bandjes, een 
muziekgezelschap, wat er allemaal niet gebeurt waar wij soms geen weet van hebben. 
 
Dit Jaarverslag geeft inzicht in de 1018 energie : 

- dat is energie met een hoog voltage 
- met leuke en dwarse mensen, weliswaar grijs en blank – voorlopig doen we het 

daarmee, maar leggen ons er niet bij neer 
- met open oog voor wat er om ons heen gebeurt 
- met ideeën en initiatieven 
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2. Resultaten 
 
De Stichting Buurtorganisatie 1018 is in oktober 2014 met haar activiteiten gestart. In de 
statuten is vastgelegd dat de Stichting als doel heeft om bewonersparticipatie en 
bewonersinitiatieven in postcode-gebied 1018 te stimuleren en te ondersteunen.  
Het beleid van de Stichting is uitgewerkt in een startnotitie, die evenals de statuten te vinden 
is op www.buurtorganisatie1018.nl/over/  
Een belangrijk middel om de doelstellingen te bereiken is het in stand houden van de eigen 
website, waarvan alle groepen uit de buurt gebruik kunnen maken voor nieuws, 
aankondigingen en verslagen.  
Stadsdeel Centrum heeft aan de Buurtorganisatie 108 een financiële bijdrage verstrekt, 
voornamelijk voor de opzet en de instandhouding van de website 
www.buurtorganisatie1018.nl. Om voor het stadsdeel zichtbaar te kunnen maken wat de 
beoogde doelen zijn en de behaalde resultaten, heeft de Stichting aan het begin van het jaar 
prestatie-indicatoren opgesteld die aan het eind van het jaar getoetst kunnen worden. Het 
gaat er uiteindelijk om wat de rol van de website is geweest in de participatie van actieve 
bewoners en hoeveel bewoners hiermee zijn bereikt. 
Behalve voor de website zijn in onderstaand overzicht ook prestatie-indicatoren opgenomen 
voor de thema-avonden die Buurtorganisatie 1018 organiseert 
 

Prestatie-indicatoren Start op 
7/10/2014 

Stand van 
zaken 
31/12/2014 

Doelen 
voor 2015 

Resultaat 31-
12-2015 

A. Website, Facebook en Nieuwsbrieven     
1. Aantal aangesloten werkgroepen 6 7 9 9 
2. Aantal dossiers website 3 4 5 5 
3. Aantal nieuwsitems websites 3 20 75 85 
4. Aantal georganiseerde cursussen 0 2 4 2 
5. Aantal unieke deelnemers aan cursussen 
webbeheer 

0 10 15 Ca. 10 

6. Aantal actieve werkgroepwebbeheerders  1 3 6 2 
7. Aantal nieuwsbrieven 0 0 6 5 
8. Aantal abonnees op de nieuwsbrief 0 34 200 241 
9. Aantal bezoekers website per maand 0 239 500 912 (dec) 
10. Aantal bezoeken website per maand 0 381 600 1321 (dec) 
11. Aantal pageviews website per maand 0 1030 2000 2003 (dec) 
12. Bereik per week Facebookpagina 0  75 768 (wk 47-51) 
     
B. Thema-avonden     
13. Aantal thema-avonden BO1018 0 1 2 2 
14. Aanwezigen per thema-avond BO1018 0 15 40 40-150 

 

http://www.buurtorganisatie1018.nl/over/
http://www.buurtorganisatie1018.nl/
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Toelichting bij de resultaten  
 
A. Website, Facebookpagina en Nieuwsbrieven van 
Buurtorganisatie 1018 
 

 
Deel van de homepage www.buurtorganisatie1018.nl  

 
Ad 1: aangesloten werkgroepen zijn: Eilandenoverleg, Plantage en Weesperbuurtoverleg, 
Werkgroep Groen & Milieu Oostelijke Binnenstad, werkgroep Oostenburg-Noord, Werkgroep 
VOC-kade, Bewonersplatform Kattenburg / Marineterrein, Werkgroep Eilandenboulevard, 
Belangenvereniging Dijksgracht-west en ‘Stop de Uitverkoop’. De laatstgenoemde twee zijn 
in 2015 toegevoegd. Alle groepen hebben een eigen webpagina op 
www.buurtorganisatie1018.nl met nieuws- en agenda-items en contactgegevens op de 
pagina ‘Contact’. 
 
Ad 2: De dossiers op de website zijn: herprofilering Eilandenboulevard, planvorming 
Oostenburg-Noord, Holocaust Namenmonument, Kattenburg/Marineterrein en Archief. 
 
Ad 3: Het aantal nieuwsitems in 2015 was 85, nog los van de circa 50 agenda-items. 
Hiermee is de doelstelling ruim overtroffen. 
 
Ad 4, 5 en 6: Er zijn twee cursussen voor (aankomende) webbeheerders georganiseerd. 
Daarna is besloten om de ambitie om voor elke werkgroep een eigen webbeheerder op te 
leiden verlaten omdat dit voor de meeste deelnemers te moeilijk is gebleken. Het programma 
is daarvoor niet gebruiksvriendelijk genoeg en wie er weinig mee bezig is vergeet snel hoe 
het moet. Daarom werkt de website nu met  een centrale webbeheerder, Jeroen Verhulst, 
die de berichten van de werkgroepen op de website plaatst. Daarnaast plaatst de werkgroep 
Groen en Milieu zelf agenda-items en berichten. Omdat de constructie met één 
webbeheerder kwetsbaar is, blijft het bestuur zoeken naar één of meer 
vrijwilligers/redacteuren die het webbeheer- en redactiewerk kunnen ondersteunen. 
 
Ad 7: Er zijn vijf nieuwsbrieven uitgegaan, één minder dan volgens de doelstelling. Dit kwam 
doordat het concept en de lay-out nog ontwikkeld moesten worden. 
 

http://www.buurtorganisatie1018.nl/
http://www.buurtorganisatie1018.nl/
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Ad 8: Het aantal abonnees op de nieuwsbrief BO1018 is in 2015 gegroeid naar 241, terwijl 
het doel 200 was. 
 
Ad 9: Het aantal bezoekers van de website per maand varieert. Afgezien van 
schommelingen is er wel een opgaande lijn. In het eerste half jaar waren er rond de 430 
bezoekers per maand met een piek in juni van 661 bezoekers. In vakantiemaand juli daalde 
het naar 480 bezoekers. In september waren er bijna 800 bezoekers, in oktober 860, in 
november 624 en in december 912. Dat is bijna het dubbele van de oorspronkelijke 
doelstelling van 500 bezoekers. 
 
Ad 10: Omdat bezoekers de website meerdere keren per maand kunnen bezoeken, is het 
aantal bezoeken niet gelijk aan het aantal bezoekers. Het aantal bezoeken aan de website 
per maand houdt wel min of meer gelijke tred met het aantal bezoekers. In het eerste halfjaar 
waren er gemiddeld 700 bezoeken per maand. In juli en augustus gemiddeld 645 en in de 
periode september t/m december gemiddeld 1069 bezoeken per maand met een piek in 
december van 1321 bezoeken. De doelstelling ‘600 bezoeken per maand’ is in december 
dus ruim twee maal overtroffen. 
 
Ad 11: Het aantal pageviews stijgt veel minder dan het aantal bezoekers en bezoeken. In het 
eerste halfjaar was het gemiddelde aantal bekeken pagina’s 1822 per maand en in de 
periode september t/m december 1970 per maand, wat betekent dat het gemiddeld aantal 
bekeken pagina’s per bezoek afneemt van gemiddeld 2,6 in het eerste halfjaar naar 
gemiddeld 1,8 in de laatste vier maanden. Dit kan veroorzaakt worden doordat meer 
bezoekers via de Facebookberichten worden doorgeleid naar één nieuwspagina op de 
website. In december was het aantal pageviews 2003, waarmee de doelstelling van 2000 
pageviews per maand dus is gehaald. 
 
Ad 12: De Facebookpagina www.facebook.com/buurtorganisatie1018 had in de 5 weken 
voorafgaand aan de kerstweek 21 berichten met een gemiddeld bereik van 768 per week. 
Dat is elf keer meer dan de doelstelling van 70.  
In de Facebookstatistieken geeft het totaal bereik per week het aantal unieke gebruikers aan 
die een pagina met de daaraan gekoppelde inhoud heeft bereikt.  
Het aantal bereikte personen per week en per bericht verschilt sterk. De meeste berichten 
bereiken 100-200 personen. Uitschieters naar boven zijn het nieuwsbericht van 15 december 
over de Illuminade wandelroute in de Plantage met 1974 bereikte personen en het agenda-
item van 2 december over de door de Buurtorganisatie georganiseerde boekpresentatie 
‘Kattenburg 1958-1962’ met 1073 bereikte personen. Het verslag van deze boekpresentatie 
op 14 december bereikte 643 personen. De oproep van 2 december om mee te praten over 
de opfrisbeurt van de Witte Boei bereikte 654 personen. 
 
 
B. Thema-avonden georganiseerd door Buurtorganisatie 1018 
 
Ad 13: Het aantal thema-avonden per jaar is een gegeven dat in tegenstelling tot de 
bovengenoemde items niet direct gekoppeld is aan de website. Het is opgenomen bij de 
resultaten omdat het wel een meetbaar resultaat is. De Buurtorganisatie 1018 wil naast het 
stimuleren van actieve groepen ook zelf twee bijeenkomsten per jaar organiseren. In 2015 
waren dit: 

• 10 september: Netwerkbijeenkomst met presentaties van 13 actieve groepen aan 
elkaar over wat ze doen en waar ze elkaar en de Buurtorganisatie voor nodig 
hebben. 

• 11 december: Boekpresentatie ‘Kattenburg 1958-1962’ door de schrijfster, Lily van 
Rijswijk-Clerkx, en presentatie van de vernieuwde website www.buurtboeken.nl met 
verhalen van bewoners uit het hele postcodegebied 1018. Organisatie in 

http://www.facebook.com/buurtorganisatie1018
http://www.buurtboeken.nl/
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samenwerking met de webredacteuren van de Buurtboekensite. Voorafgaand zijn 
flyers gemaakt, die huis-aan-huis verspreid zijn op Kattenburg en Wittenburg. 
De totale oplage van 100 exemplaren van het Kattenburgboek was binnen drie 
weken uitverkocht. Een herdruk is in voorbereiding. 

 

       
       Boekpresentatie Kattenburg 
 
Ad 14: aantal bezoekers per thema-avond.  

• De netwerkbijeenkomst op 10 september werd bezocht door circa 40 actieve 
bewoners.  

• De boekpresentatie op 11 december werd bezocht door circa 150 bewoners, 
voornamelijk afkomstig van Kattenburg en Wittenburg en ook oud-bewoners. De 
grote zaal van De Witte Boei was hiervoor eigenlijk te klein. 

 
 
C. Overige activiteiten 
 
Crowdfunding 
De Buurtorganisatie heeft in het najaar haar bankrekening beschikbaar gesteld voor het 
organiseren van een crowdfundingsactie om een contra-expertise door een 
bomendeskundige te kunnen betalen in het kader van een bezwaaractie van de Werkgroep 
Groen & Milieu tegen de kapvergunning van een grote iep voor de Oosterkerk. 
 
E-mail adresbeheer 
Gebruikers van de website kunnen zich via de website niet alleen abonneren op de 
Nieuwsbrief van de Buurtorganisatie, maar ook aangeven dat zij informatie willen ontvangen 
over een specifiek onderwerp. De rubrieken zijn: Eilandenoverleg, Plantage 
Weesperbuurtoverleg, Eilandenboulevard, Oostenburg-Noord, Kattenburg-Marine, VOC-
kade, Groen & Milieu en/of Stop de Uitverkoop. Deze adressen kunnen door de groepen 
gebruikt worden voor het toezenden van agenda’s en verslagen en voor speciale mailings. 
Voorbeelden: het adresbestand met interesse in Eilandenoverleg omvat 112 adressen, dat 
van het Plantage Weesperbuurtoverleg 140 adressen. Zij krijgen allemaal de agenda’s en 
verslagen van het Eilandenoverleg c.q. PWO toegestuurd. Op die manier is het bereik veel 
groter dan het aantal vaste deelnemers. 
 
Realisatie doelstelling Buurtorganisatie 1018 algemeen 
Het is moeilijk om de invloed van de Buurtorganisatie 1018 op de activiteiten van bewoners 
en bewonersgroepen precies te bepalen, maar onze indruk is wel dat de kwaliteit van en 
deelname aan bewonersparticipatie en bewonersinitiatieven is toegenomen. De website, de 
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Facebookpagina, de nieuwsbrieven, de thema-bijeenkomsten en het e-mailbestand vormen 
waardevolle infrastructuur voor bewonersgroepen en hun achterban. 
 
 
3. Bestuur BO 1018 
 
Het bestuur bestond aan het begin van het jaar uit zes leden: 

o André Agterof  - voorzitter 
o Jeroen Verhulst - secretaris 
o Peter Kroon  - penningmeester 
o Wim Pelt  - lid 
o Bart Uitdenboogaart - lid 
o Henk van der Westen- lid 

 
Bart Uitdenbogaart is in de loop van januari afgetreden omdat de bestuursfunctie 
onverenigbaar was met zijn nieuwe rol als duo-bestuurscommissielid van stadsdeel 
Centrum. 
Petra Catz, afkomstig uit de Plantagebuurt, trad in mei toe tot het bestuur. 
In september trad Wim Pelt af als bestuurslid. Hoewel vijf bestuursleden volgens de statuten 
genoeg is, wordt toch gestreefd naar uitbreiding van het bestuur. Aan het eind van het jaar is 
dat nog niet ingevuld. 
 
Op 31 december 2015 bestaat het bestuur uit vijf leden: 

o André Agterof  - voorzitter 
o Jeroen Verhulst - secretaris 
o Peter Kroon  - penningmeester 
o Petra Catz  - lid 
o Henk van der Westen- lid 

 
Het bestuur kwam in 2015 negen keer bijeen. Onderwerpen waren onder meer:  

• Opzet Nieuwsbrief 
• Prestatie-indicatoren en prestatiedoelen 2015 
• Communicatieplan 
• Aanpassing begroting 2015 
• Begroting 2016 / subsidieaanvraag 2016 
• Opzet en voorbereiding themabijeenkomsten 
• Visie gebruik en beheer website 
• Gesprekken met andere wijkcentra in stadsdeel Centrum 
• Gesprekken met IJsterk en stadsdeel Centrum over faciliteiten bewonersgroepen 
• Relatie met 1018 Magazine 
• Fundraising en crowdfunding 
• Opzet en planning jaarverslag 

 
 
4. Commissie van Toezicht 
De Commissie van Toezicht is in het leven geroepen om te bewaken dat de Buurtorganisatie 
conform de doelstellingen in de statuten blijft functioneren. De commissie heeft daarom 
statutair de bevoegdheid om bestuursleden te benoemen en te ontslaan en gevraagd en 
ongevraagd het bestuur te adviseren.  
Op 14 januari 2015 heeft de oprichtingsvergadering van de commissie van Toezicht plaats 
gevonden. Tot de commissie zijn toegetreden: Barbara. Kist, Inez Brandsma, Joanne Alting 
(afwezig), Peter Anink, Karel Warmenhoven en Jan Roseboom. Namens het 
stichtingsbestuur waren aanwezig: Anré Agterof, Jeroen Verhulst en Peter Kroon. 
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Tijdens deze eerste vergadering is Inez Brandsma tot voorzitter gekozen en is besloten om 
in principe eenmaal per jaar bijeen te komen. Voor de eerste vergadering stonden verder 
nog de volgende onderwerpen op de agenda: de statuten van de stichting, de startnotitie, de 
jaarrekening 2014, de begroting 2015 en de ambities van Buurtorganisatie 1018. 
Op voorstel van een van de leden van de Commissie van Toezicht is er dit jaar ook in 
september een vergadering uitgeschreven. Deze vond plaats op 30 september 2015. 
Tussentijds hebben de leden Joanne Alting en Inez.Brandsma (voorzitter) zich 
teruggetrokken uit de commissie. Aanwezig waren: Peter Anink, Karel Warmenhoven en Jan 
Roseboom. Barbara Kist was verhinderd. Namens het stichtingsbestuur waren aanwezig: 
André Agterof, Jeroen Verhulst en Peter  Kroon. 
Op een verzoek van de overige leden aan Barbara Kist om het voorzitterschap van de 
Commissie van Toezicht op zich te nemen, heeft zij na de vergadering positief gereageerd.  
Bestuur en commissie zien uit naar mogelijke nieuwe kandidaten voor de Commissie van 
Toezicht, hoewel conform de statuten met vier leden volstaan kan worden. 
In deze vergadering zijn verder de stand van zaken uitvoering begroting 2015 en de invulling 
en concretisering van de doelen van de stichting besproken.  
 
 
5. Financieel jaarverslag 
 
Het jaar 2015 begon in mineur. De aanvraag van Buurtorganisatie 1018 bij het stadsdeel 
Centrum voor een subsidie van € 7.500,- werd slechts gedeeltelijk gehonoreerd. De 
Buurtorganisatie kreeg een subsidie van € 4.000,- maar kon voor specifieke projecten nog 
wel een beroep doen op de projectenpot bij het stadsdeel. 
Op basis van dit gegeven heeft de Buurtorganisatie haar begroting aangepast. Het 
geraamde budget voor de opzet van de website werd sterk verminderd en het 
activiteitenbudget werd in zijn geheel geschrapt.  
Uiteindelijk bleek die € 4.000,- toch ruim voldoende om de uitgaven in 2015 te bekostigen. 
In bijgaand overzicht is te lezen dat in 2015 een bedrag is uitgeven van ruim € 2.100,-.  
Naast de gememoreerde subsidie hebben we uit de projectenpot van het stadsdeel ook nog 
een bedrag van € 572,- ontvangen voor het organiseren van cursussen webbeheer. Per 
saldo is de stichting op 31/12 geëindigd met een banksaldo van € 3.222,-. Voldoende om de 
in de begroting 2016 opgenomen uitgaven te kunnen bekostigen.  
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Uitvoering begroting 2015 Stichting Buurtorganisatie 1018  
     
 Begroting Begroting  Uitgaven    

 2015 2015 2015 
Toelichting bij begroting / 
jaarrekening 

UITGAVEN   aangepast     

Kantoor- en organisatielasten  €       150   €        200   €       120  bankkosten (4 x € 30); kosten KvK 

Bestuur en representatie  €       250     €         20  afscheidscadeau bestuurslid 

Promotiebudget    €        500   €         84  zie communicatieplan 

Onderhoud en abonn. Website  €       300   €        300   €       202  abonnementskosten website 

Ondersteuning opmaak nieuwsbrieven    €        360   €       363  voor 5 nieuwsbrieven 

Ondersteuning webbeheer    €        300   €       182  diverse 

Kosten cursussen webbeheer    €        600   €       393  2 cursussen 

Overige kosten webbeheer  €    4.000   €        740      

Organisatie van een helpdesk  €    1.000   €     1.000   €            -    inzet vrijwilliger 

Subtotaal  €    5.700   €     4.000   €    1.363    

Activiteitenlasten         

Wijkkrant  €       100   €            -      oproepen plaatsen 

Ondersteuning Buurtgroepen  €    1.500   €            -     €       782  bekostiging / verspreiding flyers 

Subtotaal  €    1.600   €            -     €       782    

Totaal uitgaven  €    7.300   €     4.000   €    2.145    
          
INKOMSTEN         

Restant Reservepotje WCOB  €       795   €        795   €       795    

Bijdrage stadsdeel Centrum  €    7.300   €     4.000   €    4.000    

Projectsubsidie stadsdeel Centrum      €       572  voor 1 cursus in 2014 en 1 in 2015 

Totaal inkomsten   €    8.095   €     4.795   €    5.367    

     
Saldo bankrekening:    €    3.222   
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BIJLAGE BIJ JAARVERSLAG STICHTING BUURTORGANISATIE 1018 
 
Actieve groepen in postcodegebied 1018 
 
Onderstaand overzicht geeft een globaal beeld van de activiteiten in 2015 van de groepen 
waarmee de Stichting Buurtorganisatie 1018 via de website een relatie onderhield. Het laat 
de context zien waarin de Buurtorganisatie 1018 werkzaam is. Dit is geen volledig beeld van 
alle actieve groepen in postcodegebied 1018, want er zijn er nog veel meer. Buurtorganisatie 
1018 streeft ernaar met nog meer groepen een verbinding te krijgen en van hen informatie 
op de website te plaatsen..  
 
Eilandenoverleg 
Het Eilandenoverleg vergaderde in 2015 onderling zes keer en twee keer met de 
ambtenaren van het gebiedsteam Centrum-Oost. Voor drie hoofdonderwerpen zijn 
werkgroepen van het Eilandenoverleg ingesteld: herinrichting Eilandenboulevard, 
planvorming Oostenburg-Noord en Kattenburg-Marineterrein. De werkgroepen koppelen 
regelmatig terug naar het Eilandenoverleg. 
Evenals in voorgaande jaren besteedde het Eilandenoverleg veel tijd aan het leveren van 
input voor het gebiedsjaarplan voor deelgebied Centrum-Oost van het stadsdeel. Andere 
belangrijke onderwerpen buiten de hierboven genoemde hoofdonderwerpen:: 

• Ontwikkelingen in de zorg (maart 2015) 
• Presentatie zonnepanelen en corporaties (juni 2015)  
• Tijdelijke beheersituatie Oosterkerk en behoud Oosterkerk als kroonjuweel  
• Reactie op de notitie Burgerparticipatie 2014-2016 van het stadsdeel 
• Gesprek met ondernemersverenigingen Czaar Peterbuurt en Eilandenboulevard 

Bij het Voortgangsoverleg van 15 april 2015 ontbraken de ambtenaren wegens ziekte van de 
gebiedscoördinator. In het Voortgangsoverleg van 7 oktober kondigden de ambtenaren en 
portefeuillehouder Rengelink dat zij willen stoppen met aparte voortgangsoverleggen met het 
Eilandenoverleg en alleen nog algemene vergaderingen met belanghebbenden organiseren 
in de vorm van buurtgesprekken en inspraakvergaderingen. Vragen kunnen schriftelijk 
afgewikkeld worden. Wel wil het stadsdeel gesprekken aangaan over concrete initiatieven. 
Het Eilandenoverleg betreurt deze vermindering van dialoog. 
In december besloot het Eilandenoverleg om zich meer te richten op acties van 
bewonersgroepen en om een Buurtspreekuur Oostelijke Eilanden en Kadijken in te stellen. 
Alle vergaderverslagen en vergaderstukken zijn terug te vinden op 
www.buurtorganisatie1018.nl/eilandenoverleg/  
 
Werkgroep Eilandenboulevard van het Eilandenoverleg 
De werkgroep Eilandenoverleg heeft deelgenomen aan de ambtelijke uitwerking van drie 
alternatieve inrichtingsvoorstellen voor de Eilandenboulevard, met name een variant met 
behoud van een volwaardig fietspad aan de waterzijde, waarin de bomen op het 
Kattenburgerplein behouden kunnen blijven en toch meer voetgangersruimte ontstaat aan de 
waterzijde door twee opstelvakken te vervangen door één opstelvak.  
Voorafgaand aan de inspraakavond op 1 juli organiseerde de werkgroep een 
buurtvergadering waarvoor alle buurtbewoners met een huis-aan-huis verspreide flyer waren 
uitgenodigd. De voorkeursvariant van het Eilandenoverleg werd vrijwel unaniem gesteund en 
er werden enkele aanpassingen voorgesteld. Dit werd overgebracht in de inspraakavond op 
1 juli. Daarop werd van ambtelijke zijde niet gereageerd, maar wel werd een enquête 
uitgezet onder alle buurtbewoners. De werkgroep heeft per brief geprotesteerd tegen de 
foute voorstelling van zaken in de vraagstelling. 
Bij de besluitvorming in de Bestuurscommissie werd de variant Kattenburgerplein van het 
Eilandenoverleg overgenomen. In plaats van een volwaardig fietspad langs het water koos 
de Bestuurscommissie voor een onverhard rijwielpad van 1 meter breed. Onder druk van de 
werkgroep werden wel een extra voetgangersoversteek en een aantal drempels toegevoegd. 

http://www.buurtorganisatie1018.nl/eilandenoverleg/
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De plannen voor water en oever worden in 2016 uitgewerkt. Op de Kattenburgergracht heeft 
de gemeente in overleg met een aantal bootbewoners een pilot met een natuurvriendelijke 
oever uitgevoerd, die door de bewoners wordt onderhouden. Deze pilot wordt in 2016 
geëvalueerd. 
Zie voor meer informatie www.buurtorganisatie1018.nl/herprofilering-eilandenboulevard-en-
waterkant-nieuwe-vaart/  
 
Buurtplatform Kattenburg / Marineterrein 
Het Buurtplatform Kattenburg / Marineterrein streeft naar een duurzame ontwikkeling, niet 
alleen van het Marineterrein zelf, maar in samenhang met verduurzaming van heel 
Kattenburg. Stip op de horizon is dat de gebouwen op Kattenburg en het Marineterrein 
energieneutraal zijn. Het Buurtplatform streeft naar een stadspark op het Marineterrein met 
gebruik van  het bestaande waardevolle groen. 
Het Buurtplatform heeft werkgroepen die zich bezig houden met verkeer, openbare ruimte en 
duurzaamheid. 
In september heeft het Buurtplatform een avond georganiseerd met buurtbewoners en 
deskundigen om een project met zonnepanelen op de daken te verkennen. Daarvoor bleek 
veel belangstelling, zodat de mogelijkheden verder worden uitgewerkt. 
 
Buurtwerkgroep Oostenburg-Noord 
De Buurtwerkgroep Oostenburg-Noord is actief sinds november 2012, toen woningcorporatie 
Stadgenoot een ontwikkelingsvisie voor het voormalige Storkterrein lanceerde, ontworpen 
door stedenbouwkundig bureau Urhahn. 
In het voorjaar van 2015 werd het ontwerp-bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg ter visie 
gelegd. Tot teleurstelling van de Buurtwerkgroep was met de inspraak op het concept-
ontwerpbestemmingsplan  niet veel gedaan. De plannen waren nog hoger en nog dichter 
geworden en de oever van de Oostenburgervaart bleef bebouwd en dus niet openbaar. De 
Buurtwerkgroep diende op deze en andere punten in mei een uitgebreide zienswijze in. De 
bestuurlijke behandeling van het bestemmingsplan liep grote vertraging op door het verschil 
van mening tussen stadsdeel en Stadgenoot over het tot monument verklaren van de 
Langhouthallen, nu omgedoopt tot Werkspoorhallen. Besluitvorming wordt pas in de loop van 
2016 verwacht. 
 
Werkgroep VOC-kade 
De werkgroep VOC-kade bestaat uit zes actieve leden en zo’n dertig sympathisanten. In het 
afgelopen jaar is zij zes keer bij elkaar geweest in de Witte Boei. In dat jaar hebben we 
bereikt dat voor Roest geen vergunningen meer worden gegeven voor housefeesten in de 
van Gendthallen. Daarnaast heeft de werkgroep samenwerking gezocht met andere groepen 
in de stad die ook overlast van evenementen en/of horeca ondervinden zoals het 
parkenoverleg, de groep rond de NDSM en de Silodam. Ook hebben we een visie op papier 
gezet over de invulling en het gebruik van de VOC-kade in de toekomst en gebruiken deze 
visie in het overleg met het stadsdeel, Stadgenoot en Bugaboo. 
 
Belangenvereniging Dijksgracht-west,  
De bootbewoners van de Dijksgracht hebben zich ingezet om de kop van de Dijksgracht te 
ontwikkelen tot een Dijkspark, met zelfbeheertuitjes voor bewoners uit de omliggende 
buurten. Met de horeca zijn afspraken gemaakt om de overlast te beperken. 
De bewoners hebben zich onder meer met een petitie-actie fel verzet tegen het plan van het 
stadsdeel voor herprofilering van de Dijksgracht-West, wat ten koste dreigede te gaan van 
veel groen, waardoor het idyllische karakter verloren dreigde te gaan. In januari 2016 wordt 
hierover besloten. 
 
Werkgroep Groen & Milieu Oostelijke Binnenstad 
De Werkgroep Groen & Milieu organiseerde op 25 april opnieuw de jaarlijkse Groene 
Straatdag. 

http://www.buurtorganisatie1018.nl/herprofilering-eilandenboulevard-en-waterkant-nieuwe-vaart/
http://www.buurtorganisatie1018.nl/herprofilering-eilandenboulevard-en-waterkant-nieuwe-vaart/
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Op 19 februari organiseerde werkgroep een lezing ‘Eten uit de natuur’ en op 1 oktober een 
lezing van de Vlinderstichting. 
De Werkgroep volgt kritisch het kapvergunningenbeleid van het stadsdeel. Samen met 56 
bewoners en de Buurtorganisatie 1018 werd bezwaar gemaakt tegen de kap van een grote 
boom voor de Oosterkerk met een klein gat bij de wortelaanzet. Met een crowdfundingsactie 
kon een extern deskundige ingehuurd worden die aantoonde dat kap voorlopig niet 
noodzakelijk is. De bankrekening van Buurtorganisatie 1018 is hierbij als inzamelingspunt 
gebruikt. Helaas was de beslissing van de bezwarencommissie negatief, maar het besluit 
biedt voldoende aanknopingspunten om in beroep te gaan bij de bestuursrechter.  
 
Werkgroep Kunst en Cultuur Oostelijke Binnenstad 
Voor kleinschalige culturele activiteiten gericht op de buurt 1018 kan een subsidie worden 
aangevraagd bij de werkgroep Kunst en Cultuur van stichting Wijkgericht Werken (IJsterk). 
De werkgroep regelde in het afgelopen jaar onder meer subsidies voor concerten in de 
Oosterkerk en de Patatatoe-optocht en het jaarlijkse buurtfeest in het Wertheimpark. De 
werkgroep verzorgt ook de culturele agenda in 1018 Magazine. 
 
Stop de Uitverkoop 
‘Stop de Uitverkoop’ is een samenwerkingsverband van bestaande bewonerscommissies op 
de Oostelijke Eilanden en de Kadijken, gericht tegen de uitverkoop van sociale 
huurwoningen.  
De werkgroep werkte mee aan de stedelijke demonstratie tegen het huurbeleid in het 
voorjaar van 2015. 
 
Vereniging De Nieuwe Vaart 
De Vereniging De Nieuwe Vaart is een belangenvereniging van woonbootbewoners in de 
Nieuwe Vaart langs de Eialndenboulevard. De Vereniging was actief betrokken bij de 
ontwikkeling van alternatieven voor de inrichting van de Eilandenboulevard, in samenwerking 
met het Eilandenoverleg. 
 
Plantage Weesperbuurtoverleg (PWO) 
Het Plantage Weesperbuurt Overleg en het Buurtspreekuur (BSU) hebben in het afgelopen 
jaar een nieuwe vaste plek gevonden. Een keer in de twee maanden komt het Plantage 
Weesperbuurt Overleg bijeen in de bovenzaal van café Eik en Linde. 
Voor het Buurt Spreek Uur schuiven wekelijks op woensdag van 11 tot 12 uur gemiddeld tien 
mensen aan bij de tafel onder de trap daar. In 1018 Magazine van november 2015 is te zien 
hoe wij daar aangeschoven zitten en is te lezen wat er zoal ter tafel komt bij het PWO. 
Het is en wordt in deze buurt nog meer een komen en gaan van UvA en HvA studenten, die 
hun weg moeten kunnen vinden in de buurt en hun fiets kwijt! Zo ontkomt ook onze buurt niet 
aan kortverblijvers zoals short stayers in goed Nederlands zouden moeten heten. Het zijn 
geen blijvers en makers. Ze leveren in elk geval geen bijdrage aan de sociale cohesie. 
De Plantagebuurt is het hart van het Joods Cultureel kwartier waarin ook een 
Namenmonument en een Sjoa-museum voorzien was of is. Onmiskenbaar aanwezig zijn de 
mobiele politieposten voor de Hollandsche Schouwburg en de Russensjoel in de Nieuwe 
Kerkstraat. De veiligheid op straat moet gegarandeerd zijn en de groeiende stroom aan 
bezoekers en toeristen in goede banen worden geleid. 
Het hele jaar door trekken Artis, het Verzetsmuseum en de Hollandsche Schouwburg 
letterlijk grote groepen vaak in bussen aangevoerd. In de wintermaanden komen veel 
wandelaars en sporters op het Amsterdam Light Festival af en de donkere Hortus Botanicus 
in. 
Niet alleen die Hortus en het er tegenoverliggende Wertheimpark maar eigenlijk de hele 
Plantage Weesperbuurt is nog één park. Dat park mag attractief zijn maar mag geen 
attractiepark worden ten koste van het leefklimaat en de voorzieningen voor bewoners. 
Een aantal daarvan zijn ouderen, die graag in de buurt blijven en hopen dat dat straks nog 
kan in een van de voormalige bejaardenhuizen. De Amstelhof werd de Hermitage, De 
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Wittenberg wil Short Stay worden en Sint Jacob wordt geschikt voor levensloopbestendig 
wonen. 
Zo blijft of komt er een mogelijkheid voor ouderen om in de buurt, hun buurt te blijven wonen. 
Blijft het Sarphatihuis als een huis staan? 
In de Plantage Weesperbuurt moeten wonen, werken en recreëren in balans blijven en 
moeten betrokkenen daarover met elkaar in gesprek gaan. 
Op 5 november 2015 is er een eerste gesprek geweest over een nieuwe en andere opzet 
van het zogenaamde Voortgangsoverleg. Dat is het overleg tussen buurtbewoners en 
ambtenaren, tot nu toe meestal het PWO en de gebiedscoördinator, de heer Lagendijk. Voor 
4 februari staat er een vervolggesprek gepland. Inmiddels houden wij elkaar op de hoogte tot 
er nieuwe afspraken zijn. In de nieuwe bestuurlijke en organisatorische verhoudingen in het 
Stadsdeel Centrum moet ons buurtoverleg opnieuw vorm krijgen. 
 
Plantage Weesperbuurtvereniging (PWVW) 
De Plantage Weesperbuurtvereniging heeft een goede samenwerking met het Plantage 
Weesperbuurtoverleg, maar is ook een zelfstandige vereniging met eigen vergaderingen en 
activiteiten. De PWBV is bijvoorbeeld een trekker bij de organisatie van het jaarlijkse 
buurtfeest. Ook kan de vereniging zich verzetten tegen mogelijke veranderingen in de buurt. 
De PBWB voerde in het afgelopen jaar bijvoorbeeld actie tegen de plannen van het 
Nederland Auschwitz Comite om in het Wertheimpark een groot Namenmonument te maken, 
maar ook verzette de vereniging zich tegen kappen van bomen op de Plantage Middenlaan – 
uitvloeisel van de wens van de gemeente en GVB om de tramhalte te verbreden – en tegen 
de plannen om in de Wittenberg Short Stay te realiseren.  
In de loop van 2016 brengt de vereniging haar jaarverslag over uit. 
 
Stichting Tussen Amstel en Weesper (STAA) 
Ook de Stichting Tussen Amstel en Weesper (STAA) werkt samen met het Plantage 
Weesperbuurtoverleg. Deze stichting maakt kwartaalverslagen over de zaken waar het 
Plantage Weesperbuurtoverleg zich mee bezig houdt. Ze zijn te vinden op de website van 
Buurtorganisatie1018 op de pagina van het Plantage Weesperbuurtoverleg..  
 
1018 Magazine 
Sinds juni 2014 zijn de twee buurtkranten ‘De Eilander’ en ‘Plantage Weesperbuurtkrant’ 
samengevoegd tot één buurtkrant ‘1018 Magazine’. De oplage is 12.500 en er verschijnen 
zes nummers per jaar. De redactie bestaat uit vrijwilligers uit de buurt.  
De redactie is onafhankelijk, maar er is wel overleg tussen Buurtorganisatie 1018 en de 
redactie om te bezien hoe we elkaar kunnen aanvullen en versterken. De Buurtorganisatie 
maakt bij verschijning van elk nieuw nummer een nieuwsbericht voor de website en de 
Facebookpagina. Alle nummers worden op de website gearchiveerd. 


