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Hoe houdt BO 1018 zijn broek op?
De Stichting Buurtorganisatie is destijds opgestart met
fondsen uit een reservepotje van het opgeheven
Wijkcentrum Oostelijke Binnenstad en met een
eenmalige subsidie van het stadsdeel Centrum. Ook de
uitgaven in de begroting 2017 die nodig zijn om de
stichting conform haar doelstellingen draaiende te
houden, kunnen nog uit de restanten van die bijdragen
gedekt worden. Zoals het er nu naar uitziet en zonder
al te gekke onverwachte uitgaven, zal dat ook voor het
jaar 2018 nog wel lukken. Maar daarna is de pot leeg
en zullen we op zoek moeten gaan naar nieuwe
inkomsten. De vraag daarbij is of we daarvoor weer
een beroep gaan doen op de een of andere
subsidiepot.

Duidelijk is al wel dat het stadsdeel alleen nog maar
projecten wil subsidiëren en geen structurele uitgaven
van organisaties. Er zijn alternatieve subsidiepotten
zoals het Oranjefonds, maar het is maar de vraag of
BO1018 daarvoor in aanmerking komt.

Tweede optie is dat we onze broek op gaan houden
zonder hulp van subsidies. Als wij voor al onze
gebruikers (zie het overzicht in ons nog te verschijnen
jaarverslag 2016) een toegevoegde waarde hebben
dan hebben zij daar wellicht ook wel een kleine
bijdrage voor over. De belastingdienst vindt in ieder
geval dat wij nuttig werk verrichten en heeft BO1018
dan ook met ingang van 2017 de ANBI-status
verleend. Donaties / giften aan de stichting zijn dan in
principe aftrekbaar voor de belasting.

In de loop van dit jaar zullen wij voorzichtig met deze



crowdfunding beginnen en zullen we ervaren of deze
weg voor het genereren van voldoende inkomsten voor
BO1018, begaanbaar is.

Peter Kroon
Penningmeester Buurtorganisatie 1018

Statushouders in gebouw Keuringsdienst
van Waren Hoogte Kadijk
(Nieuwsbericht van onze website)
Op 2 maart vond een informatieavond plaats in Het
Kromhout over het gemeentelijke plan voor tijdelijke
huisvesting van statushouders in gebouw Hoogte
Kadijk 401, de voormalige Keuringsdienst van Waren.

De gemeente zoekt een ontwikkelaar die het gebouw
voor een periode van maximaal tien jaar gaat
verbouwen tot 120 onzelfstandige woonruimten, d.w.z.
met gedeelde voorzieningen zoals keuken en sanitair.
Het worden kamers van circa 10 m2. De helft van deze
kamers is bestemd voor statushouders en de andere
helft voor Amsterdamse starters op de woningmarkt.
Deze laatste groep kan waar nodig de statushouders
de weg wijzen of anderszins helpen. Er komt ook een
gemeenschappelijke ruimte. De gemeente en
Vluchtelingenwerk gaan het project begeleiden.

Het College van B&W zal eind maart een besluit
nemen, waarna eind van dit jaar de opdracht kan
worden verleend. Eind 2018 zullen de woningen klaar
zijn. Er waren zo'n 200 aanwezigen, die meest positief
waren. Omwonenden zagen graag een opknapbeurt
van de gevel. Er is gesproken over gemeenschappelijk
gebruik van de buitenruimte voor bijvoorbeeld een
moestuin.

Raad van State: Short Stay in De
Wittenberg toch toegestaan
(Nieuwsbericht van onze website)

De Raad van State heeft op 15 februari 2017 uitspraak
gedaan in hoger beroep over de
woningonttrekkingsvergunning voor voormalig
verpleeghuis De Wittenberg.

De Raad van State vernietigt het eerdere oordeel van
de Rechtbank en oordeelt dat deze vergunning door
stadsdeel Centrum niet vereist had mogen worden
omdat het gebruik als verpleeghuis niet als woning
aangemerkt kan worden. Een woning is een ruimte die
bewoond wordt door één huishouden en dat is in een
verpleeghuis volgens de Raad van State niet het geval.
Derhalve kan de Diaconie doorgaan om het gebouw in
te richten met 115 short-stay appartementen.



Voor de buurtbewoners die zich ingespannen hebben
om hier ouderenwoningen in plaats van short stay te
krijgen, is dit een zware slag. Wel is het zo dat de
gemeente inmiddels besloten heeft om in het hele
centrum (met uitzondering van delen van de Oostelijke
Eilanden) geen nieuwe hotels en short stay meer toe te
staan.

Binnenkort: New Werktheater aan de
Oostenburgergracht
(Nieuwsbericht van onze website)

De eigenaren van het NewWerktheater hebben een
brief geschreven aan het Eilandenoverleg en de
omwonenden om hen te informeren over het
restaurant dat ze binnenkort gaan openen in het
voormalige Werktheater aan de Oostenburgergracht
75. Het gebouw staat sinds 2014 leeg. Nu komt er een
bijzonder restaurant, dat de eigenaren uit respect voor
de historie, in overleg met de voormalige
theaterdirecteur, 'NewWerktheater' gaan noemen.

NewWerktheater is voor de helft publiek en
semi-publiek toegankelijk. Het restaurant krijgt als
focus kwalitatieve daghoreca. De openingstijden zijn op
werkdagen 8:00 - 19:00 uur en in het weekend 10:00
- 19:00 uur. In de avonden is het restaurant meestal
gesloten en is het beschikbaar voor privé diners of
meetings. De eigenaren benadrukken dat er geen
sprake is van disco, club- of zwaar nachtleven (zoals
opgemerkt in de notulen van het Eilandenoverleg van
14 december). Dat mag volgens het bestemmingsplan
ook niet.

De oude theaterzaal is in zijn geheel in gebruik als
ontwerpstudio. Aan de achterzijde, in de voormalige
kleine zaal, zit nu een fotostudio. Dus waar ooit zo'n
250 bezoekers kwamen, werken nu rond de veertig
personen. In de voormalige foyer kunnen er naast de
restaurantfunctie (eten/lunch/diners) presentaties
worden geven zoals bijvoorbeeld boekpresentaties,
lezingen, films en het houden van tentoonstellingen ten
behoeve van de creatieve industrie.

Daarnaast zijn de eigenaren bezig met een aantal
projecten ten behoeve van het goede doel en
sponsoren zij met deze ruimte een aantal creatieve
opleidingen voor bijvoorbeeld eindejaarspresentaties.'

28 februari en 14 maart Definitief 
Ontwerp Eilandenboulevard in
Bestuurscommissie Centrum
(Nieuwsbericht van onze website)



Op 21 december 2016 vond in de Commandantszaal op
het Marineterrein een informatieavond plaats over de
uitwerking van het plan voor de Eilandenboulevard.
Lees hier het verslag en bekijk hier de presentatie die
daar door stadsdeel Centrum getoond is. Daarna
hebben de ambtenaren de plannen verder uitgewerkt
en nu zijn ze klaar voor de laatste bestuurlijke
behandeling.

Op dinsdagavond 28 februari 20:00  uur bespreekt de
Bestuurscommissie Centrum het Definitief Ontwerp en
twee weken later, op 14 maart vindt de besluitvorming
plaats. De voordracht, alle tekeningen en stukken
zijn hier te lezen in het dossier Herprofilering
Eilandenboulevard op onze website (onder het kopje
'Documenten').

De start uitvoering staat gepland medio april 2018 en
zal in maart 2020 gereed zijn. Dat is 15 jaar na de
eerste voorbereidingen voor de herprofilering. Voor de
start uitvoering zal er nog een brede
informatiebijeenkomst plaatsvinden voor bewoners en
ondernemers over de bereikbaarheid, leefbaarheid,
veiligheid en communicatie tijdens de uitvoering.
Het Eilandenoverleg vraagt aanpassing op twee
onderdelen:

Het stadsdeel stelt voor om twee bomen voor de
Oosterkerk die wegens ziekte zijn gekapt niet te
herplanten. Dit is in tegenspraak met het
aangenomen amendement van de deelraad bij
het Masterplan dat de bomenstructuur langs de
Eilandenboulevard gehandhaafd blijft. Het
Eilandenoverleg vraagt om ze wel te herplanten.

1. 

Het Eilandenoverleg pleit voor rode baksteen als
materiaal voor het voet-/fietspad aan de
waterkant in plaats van parkverharding, want
dan is versmalling van het voetpad niet nodig en
kan het deel waar gefietst kan worden,
gemarkeerd worden.

2. 

Wat wordt er nog meer besloten?

De viskraam gaat naar het Kattenburgerplein en
de bloemenstal naar het Czaar Peterplein.
De Verkeerslichten bij de Oosterkerk gaan weg,
maar op verzoek van het Eilandenoverleg en de
Cliëntenbond wordt de nieuwe verkeerssituatie
te zijnertijd geëvalueerd en kunnen eventueel
alsnog voetgangerslichten geplaatst worden.
Er verdwijnen 15 parkeerplaatsen. Compensatie
zal gezocht worden in de Kattenburggarages.
Het blijft een 50 km-weg. Er komen 50
km-drempels bij de duikers en de
Oostenburgervoorstraat.
Geveltuinen tot 60 cm diep worden toegestaan
(nu 30 cm)
Het Kattenburgerplein wordt met groenbakken
(aan de wegzijde) en een haag (huizenzijde)
aangekleed.
De inrichting van talud en water blijven nu



buiten beschouwing, daarvoor komt een apart
vervolgtraject.
Er komen ondergrondse afvalcontainers.Op de
tekening zijn er twee te zien voor restafval.
Loopafstand is volgens de toelichting maximaal
120 meter.
Tegelijk met het wegontwerp wordt een concept
terrassenplan behandeld, dat na instemming van
de Bestuurscommissie gedurende 6 weken ter
inzage gelegd zal worden.

Jaarverslag Buurtorganisatie 1018 over
2016
Het Jaarverslag 2016 van Buurtorganisatie 1018 meldt
de volgende resultaten:

Tien bewonersgroepen /werkgroepen hebben
een eigen pagina op de website. Daarnaast zijn
er zes dossiers. Er verschenen in 2016 89
nieuwsitems en circa 70 agenda-items op de
website. Een groot deel daarvan kwam
tegelijkertijd op de Facebookpagina. Het aantal
bezoekers van de website verdrievoudigde ten
opzichte van 2015 naar 3.396 in december
2016.
De Buurtorganisatie bracht vijf nieuwsbrieven
uit. Het aantal abonnees groeide van 241 naar
300.
BO 1018 organiseerde op 12 oktober 2016 een
thema-avond over zonnepanelen om te
stimuleren dat bewoners zelf initiatieven gaan
nemen om ze op het dak van hun complex te
krijgen. Er waren circa zestig belangstellenden.
BO 1018 heeft het initiatief genomen om samen
met Dock, Centram en Stichting Oosterkerk een
grote Nieuwjaarsreceptie te organiseren in de
Oosterkerk op 11 januari 2017.
Het bestuur heeft verder beleid ontwikkeld voor
het organiseren van crowdfundingsacties en de
oprichting van een Noodfonds. De ANBI-status is
aangevraagd.

Lees hier het complete Jaarverslag 2016.

Nieuws in het kort
Ontmoeting met nazaat van brouwer De Gekroonde Valk Lees hier meer.
Beelden van de Nieuwjaarsreceptie 11 januari in de Oosterkerk en
speech André Agterof. Lees hier meer.
Beeldkwaliteitsplan Oostenburg-Noord ter visie. Lees hier meer.
Maurits Herben overleden. Lees hier meer.
Bewonersprotest tegen nieuwbouw Sint Jacob. Lees hier meer
Buurtverhalen op de kaart. Lees hier meer.
Festival 100 jaar Aardappeloproer 29 juni t/m 2 juli 2017. Lees hier



meer.

Vooruitblik
Verkenning herinrichting Plantage Middenlaan, Plantage Kerklaan,
Plantage Parklaan, Roetersstraat en Valckenierstraat
Tot de zomer werkt de gemeente aan een samenhangende verkenning van de
herinrichting deze buurtstraten met het oog op nieuwe tramhaltes, veiligheid
Boekmanschool en terugdringen doorgaand auto(sluip)verkeer. Hierover zijn
eind februari en begin maart een aantal informatieavonden gehouden.

Belangrijke data in maart en april 2017
14 maart 11:30 u Witte Boei: Buurtoverleg van het Eilandenoverleg.
14 maart 20:00 u: Bestuurscommissie besluit over DO
Eilandenboulevard. Stadhuis De Rooszaal.
29 maart 20:00 u in Desmet: Meester Cees Open Podium. Zie
www.meestercees.nl
5 april 20:00 u Witte Boei: Eilandenoverleg.
10 april 20:00 u café Eik en Linde: Plantage Weesperbuurtoverleg
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