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Column
Dit is de eerste nieuwsbrief van de Stichting
Buurtorganisatie 1018.
Nadat eind 2013 het Wijkcentrum Oostelijke
Binnenstad was opgeheven, is door actieve leden van
het Eilandenoverleg en het Plantage-
Weesperbuurtoverleg het initiatief genomen om een
nieuwe organisatie op te richten met als doel
bewonersparticipatie en bewonersinitiatieven in het
postcodegebied 1018 te stimuleren en te
ondersteunen. Belangrijkste instrumenten daarbij zijn
onze website www.buurtorganisatie1018.nl en onze
Facebookpagina
www.facebook.com/buurtorganisatie1018 .

Via deze nieuwsbrief willen wij u informeren over
initiatieven, acties en besluiten, welke activiteiten er
binnenkort te verwachten zijn en uiteraard is dit een
uitnodiging om de website weer eens te bezoeken. Elke
nieuwsbrief begint met een persoonlijke noot van één
van de bestuursleden.

Als penningmeester kan ik meedelen dat het
voortbestaan van de stichting ook voor 2015 in
financiële zin gewaarborgd is. Maar dat is wat mij
betreft niet het belangrijkste. Het gaat er om of het de
stichting lukt om bewonersparticipatie en
bewonersinitiatieven daadwerkelijk te stimuleren en te
ondersteunen. Wij moeten een toegevoegde waarde
hebben. Dat is onze uitdaging voor 2015. Wij hopen
dat onze website mensen samenbrengt voor de
belangen van de buurt. De website biedt al veel op dit
punt maar het is wat ons betreft nog maar het begin.
Mocht u daarover ideeën hebben laat het ons weten.



Wij gaan in ieder geval aan de slag.

Peter Kroon

Ontwerp bestemmingsplan
Oostenburg-Noord klaar voor
tervisielegging
(Nieuwsbericht van onze website)

Op 6 januari 2015 heeft de Bestuurscommissie van
Amsterdam-Centrum beslist dat het Ontwerp-
bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg ter visie
gelegd kan worden. Alle stukken, zijn te vinden op de
website van stadsdeel Centrum
http://www.bestuur.centrum.amsterdam.nl
/smartsite.shtml?id=32877

Lees ook de achtergrondinformatie op:

http://www.buurtorganisatie1018.nl/planvorming-
oostenburg-noord/

Initiatief buurtmoestuin kop Dijksgracht
(Nieuwsbericht van onze website)

Gewapend met gieters en schoffels, de eerste
tuinpioniers van de toekomstige Shaffy’s tuin betraden
op 26 oktober het leeggekomen IVV terrein op de
Dijksgracht. Lees meer op
http://www.buurtorganisatie1018.nl
/belangenvereniging-dijksgracht-te-water/

Buurtkrant 1018
Alle buurtkranten, dus ook de laatste van december
2014, zijn op onze site te lezen en te downloaden. Zie
http://www.buurtorganisatie1018.nl/buurtkrant-1018/

Blik in de naaste toekomst
Het bestemmingsplan voor het Storkterrein op Oostenburg gaat omstreeks eind
februari zes weken ter visie. In die periode kunnen zienswijzen worden
ingediend. Hete hangijzers zijn de hoogbouw tot 13 lagen tegenover Wittenburg
en het ontbreken van een openbare oever langs de Oostenburgervaart.



Omstreeks februari wordt ook de inspraak over de varianten voor inrichting van
de Eilandenboulevard verwacht en de besluitvorming over de locatie van het
namenmonument.

Belangrijke data in februari en maart 2015
9 februari 20:00 uur Plantage-Weesperbuurtoverleg in Corvershof,
Nieuwe Herengracht 18
18 februari 20:00 uur Lezing over eetbare planten in de Witte Boei.
Kom luisteren en proeven. Organisatie: Werkgroep Groen en Milieu
4 maart 20:00 uur Eilandenoverleg in de Witte Boei. over o.a.
bestemmingsplan oostenburg-Noord, kop Dijksgracht en varianten
herinrichting Eilandenboulevard.

CONTACTGEGEVENS

info@buurtorganisatie1018.nl

ONZE FACEBOOKPAGINA

www.facebook.com/buurtorganisatie1018

BEZOEK ONZE WEBSITE

www.buurtorganisatie1018.nl

Copyright © 2015 Buurtorganisatie 1018, All rights reserved.
De Stichting Buurtorganisatie 1018 heeft als doel om bewonersparticipatie en bewonersinitiatieven in
postcodegebied 1018 te stimuleren en te ondersteunen.

Our mailing address is:
Buurtorganisatie 1018
Binnenkadijk 232
Amsterdam, Noord Holland 1018 ZJ
Netherlands

Add us to your address book

unsubscribe from this list | update subscription preferences


