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5. Verbeteringen in de openbare ruimte op korte termijn. Gesprek met Ellen van Herk  
In het kader van het Plan van Aanpak van de gemeente na de schietpartij houdt Ellen van 
Herk zich gedurende drie maanden bezig met het ontwikkelen van voorstellen voor kleine 
verbeteringen in de openbare ruimte op Wittenburg en Kattenburg of op het gebied van 
veiligheid en het sociaal domein. Suggesties vanuit het Eilandenoverleg: 

• In de berm langs de Kattenburgerkade wilde planten in plaats van gras. De gemeente 
heet wel toestemming gegeven voor dit project maar stelt geen middelen 
beschikbaar. Het is nu voornamelijk een hondenuitlaatplek. 

• Plantenbakken Kattenburgerstraat die touringcars moeten tegenhouden werken niet 
en worden niet onderhouden. 

• Herinrichting Kattenburgerkruisstraat. Nu teveel steen. 
• Verticale tuinen langs de blinde gevels op Kattenburg. 
• Toegankelijke ruimte voor ouderen op het Marineterrein voor exposities e.d. in het 

kader van Kunst en cultuur. 
• Lage hekjes langs kinderspeelplaats in binnenhof Kattenburg om honden tegen te 

houden. 
• Uitlaatplek voor honden op Kattenburg. 
• Stokroosspecialiste Ellen Beffers biedt aan om gratis in te zaaien. 
• Touwbaanpark verbeteren. 
• Perscontainer bij AH Wittenburg voor plastic, bij voorkeur ondergronds. 
• Kiosk op het Wittenburgerplein voor koffie/thee. Afwisselen met foodtruck. 
• Markt met een paar kramen op Wittenburgerplein. 
• Vindhek voor gevonden voorwerpen. 
• Meer geld voor Kunst en Cultuur. Nu is maar € 30.000 beschikbaar voor een heel 

jaar. 
• Theatervoorstellingen op diverse (historische) plekken op de Oostelijke Eilanden. 
• Gemeenschappelijk maken van tuinen op binnenterreinen Wittenburg. 
• Tussen de platanen in de Kattenburgerstraat een haag met diversiteit aan planten. 
• Vijf avonden in de Oosterkerk om bewoners te laten kennismaken met dansgroepen. 
• Opknappen Havenhoofd Kattenburg. 
• Stichting Oosterkerk een langdurig contract aanbieden. Doordat ze steeds op een 

schopstoel zitten, kunnen ze geen beleid ontwikkelen. 
• Budget voor professionele ondersteuning van bewonersinitiatieven bij projecten. 

Ellen bedankt het Eilandenoverleg voor de vele nuttige suggesties en belooft een concept-
lijst toe te sturen van door haar genoteerde projecten voor eventuele correctie. Wie nog 
nieuwe invallen heeft kan deze mailen naar e.van.herk@amsterdam.nl  
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