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Democratie versterken
Democratie is niet zo makkelijk. Amsterdam wilde ooit
de democratie versterken en dus kwamen de
stadsdelen en deelraden. De kwaliteit van het
gedecentraliseerde bestuur bleek matig, en de politieke
koers onduidelijk.

Dus toen kwamen de bestuurscommissies. Ze moesten
de democratie versterken en de ogen en de oren van
de buurt zijn. Maar wat moesten ze, mochten ze of
konden ze? Het was erg onduidelijk. Ondertussen
merkten de bewoners dat er met hun belangen weinig
rekening werd gehouden. De stad heeft meer oog voor
de projectontwikkelaars, de horeca en de toeristen
industrie. Er worden projecten goedgekeurd die in
strijd zijn met bestemmingsplannen, dubieuze
vergunningen verleend aan de horeca, en er verdwijnt
ouderen huisvesting ten faveure van short stay.
Bewoners willen dat allemaal niet, dus moet er veel,
erg veel, actie worden gevoerd. Erg vermoeiend. Maar
het heeft ook een goede kant want er ontstaan
structuren in de buurt. Men verbindt zich, organiseert
zich, want samen klinkt je stem luider en ben je sterk.

De gemeente wil nu de democratie versterken. We
krijgen in de stadsdelen benoemde bestuurders en
Adviescommissies die uit gekozen bewoners bestaan.
Die commissies hebben geen macht. Erger: zij hebben
geen kracht want het zijn losse individuen met
uiteenlopende belangen. Maar zij zijn deel van het
systeem. Dus zal dat betekenen dat het bestuur straks
niet meer wil luisteren naar de buurtbewoners die
gewoon zelf willen opkomen voor hun eigen,
gemeenschappelijke, belangen?

Buurtorganisatie 1018 heeft als doel om bewonersparticipatie en bewonersinitiatieven in postcode-gebied
1018 te stimuleren en te ondersteunen.
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Democratie versterken
Democratie is niet zo makkelijk. Amsterdam wilde ooit
de democratie versterken en dus kwamen de
stadsdelen en deelraden. De kwaliteit van het
gedecentraliseerde bestuur bleek matig, en de politieke
koers onduidelijk.

Dus toen kwamen de bestuurscommissies. Ze moesten
de democratie versterken en de ogen en de oren van
de buurt zijn. Maar wat moesten ze, mochten ze of
konden ze? Het was erg onduidelijk. Ondertussen
merkten de bewoners dat er met hun belangen weinig
rekening werd gehouden. De stad heeft meer oog voor
de projectontwikkelaars, de horeca en de toeristen
industrie. Er worden projecten goedgekeurd die in
strijd zijn met bestemmingsplannen, dubieuze
vergunningen verleend aan de horeca, en er verdwijnt
ouderen huisvesting ten faveure van short stay.
Bewoners willen dat allemaal niet, dus moet er veel,
erg veel, actie worden gevoerd. Erg vermoeiend. Maar
het heeft ook een goede kant want er ontstaan
structuren in de buurt. Men verbindt zich, organiseert
zich, want samen klinkt je stem luider en ben je sterk.

De gemeente wil nu de democratie versterken. We
krijgen in de stadsdelen benoemde bestuurders en
Adviescommissies die uit gekozen bewoners bestaan.
Die commissies hebben geen macht. Erger: zij hebben
geen kracht want het zijn losse individuen met
uiteenlopende belangen. Maar zij zijn deel van het
systeem. Dus zal dat betekenen dat het bestuur straks
niet meer wil luisteren naar de buurtbewoners die
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Versterking van de democratie? Het is lastiger dan het
lijkt.

Petra Catz
Bestuurslid Buurtorganisatie 1018

Bewoners maken bezwaar tegen
nieuwbouwplan Sint Jacob
Omwonenden van Sint Jacob aan de Plantage
Middenlaan zijn verontrust over het kolossale
nieuwbouwcomplex dat in de plaats komt van het
verpleeghuis. Het wordt meer dan 22 meter hoog. Het
huidige gebouw is 16 meter hoog. Loggia's en balkons
steken uit over de grens van de bestemming. Er komt
een parkeergarage voor 222 auto's, erg veel voor 325
ouderenwoningen. Er is dus kans dat ze commercieel
geexploiteerd gaan worden, wat extra
bezoekersverkeer kan opleveren.

In- en uitgang van de parkeergarage komen aan de
achterkant aan de Plantage Muidergracht, middenin
een rustige woonbuurt. Dit brengt overlast en
verkeersonveiligheid met zich mee.

Het uitgevoerde verkeersonderzoek houdt geen
rekening met de toekomstige vestiging van het
Cartesius 2 Lyceum met 700 leerlingen aan de
Plantage Muidergracht.

Op 28 februari heeft de Bestuurscommissie Centrum
het plan besproken en kennis genomen van de
bezwaren van de insprekende buurtbewoners. Besloten
is om het na de tervisielegging opnieuw te bespreken.

Op 30 maart organiseerde projectontwikkelaar
Koopman een informatiebijeenkomst voor de buurt.
Lees hier het verslag zoals opgesteld door de
ontwikkelaar. Tot 20 april lag het plan ter visie. Er zijn
115 bezwaarschriften ingediend. Lees hier het
bezwaarschrift van het PWO. Zie hier alle
plandocumenten (bij agendapunt 9, pijl rechts
aanklikken).

Plan Fibonaccitoren Panamalaan
tegenover Sporenboog met 19
verdiepingen
(Nieuwsbericht van onze website)

Projectontwikkelaar Vorm heeft een plan ingediend
voor appartementencomplex Fibonacci; met 185
woningen, deels in een toren van 62 meter hoog, op de
hoek van de Cruquiuskade en de Panamalaan. Hier
stonden twee huizen met in de tuin kippen, geiten en



een pony. De grond is gekocht van NS.

De bewoners van het Sporenboogblok aan de andere
kant van het spoor in Het Funenpark maken bij
stadsdeel Oost bezwaar tegen het enorme gebouw met
zo'n hoge toren. Daarmee verdwijnt hun uitzicht. De
bewoners van het nieuwe gebouw kijken zo in hun
huiskamers en dakterrassen. Volgens de bewoners
voldoet het plan niet aan het stedelijk beleid wat
betreft hoogbouwzones. Deze plek staat ook niet in het
gemeentelijke structuurplan Koers 2025. Het kan
parkeeroverlast opleveren en de bewoners zijn bang
voor het klankkasteffect dat het spoorweglawaai zal
verergeren. Lees hier hun bezwaarbrief aan de
raadscommissie Ruimtelijke Ordening.

De woningen worden heel klein: 25 tot 50 m2, te koop
voor € 300.00 - € 600.000 en te huur voor € 710 - €
971 per maand. De buurt vreest dat het daardoor een
duiventil gaat worden waar niemand lang blijft wonen.
Dat is slecht voor de sociale cohesie.

Het initiatiefdocument Fibonacci is op 28 februari
besproken in de Bestuurscommissie van Stadsdeel
Oost.Er waren veel buurtbewoners aanwezig en acht
hebben ingesproken. De raadsleden vonden de
noodzaak van woningbouw belangrijker dan de
bezwaren. D66 is tevreden over de toevoeging van
middenhuurwoningen. Wel wachten ze het nader
onderzoek naar de gevolgen voor geluid en wind af. Op
14 maart is het initiatiefdocument opnieuw besproken.
Lees hier alle stukken (bij agendapunt 7 pijl rechts
aanklikken).
Luister hier naar de AT5-uitzending over Fibonacci.

14 maart Definitief Ontwerp
Eilandenboulevard vastgesteld in
Bestuurscommissie Centrum
Na de voorbereidende bespreking op 28 februari heeft
de Bestuurscommissie Centrum op 14 maart het
Definitief Ontwerp voor de Eilandenboulevard
vastgesteld zoals ingediend.

De aanpassingen die het Eilandenoverleg had gevraagd
wat betreft herplant bomen voor de Oosterkerk en
baksteen verharding in plaats van parkverharding
langs de oever zijn niet gehonoreerd. Wel was er naar
aanleiding van inspraak discussie over het groen op
het Kattenburgerplein. Toegezegd is dat hierover
opnieuw met de omwonenden overlegd zal worden.

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.



Groen licht VVE’s Entrepotdok voor
zonnepanelen op dak
De twee VVE’s die samen de ruim 500 woningen en 70
bedrijfsruimten van het Entrepotdok beheren stellen
hun 440 meter lange dak beschikbaar voor
zonnepanelen. Ze hebben een
‘verduurzamingscommissie’ gevormd die de vorming
van een energiecoöperatie op gang moet brengen en
een organisatie gaat kiezen die de aanleg, de
organisatie en het onderhoud van de zonnepanelen op
zich gaat nemen. Daarna informeren ze de bewoners
en peilen de belangstelling.

In zo’n coöperatie kopen bewoners zelf zonnepanelen
en wordt de energieopbrengst van die zonnepanelen
afgetrokken van hun energierekening. Extra
elektriciteitsdraden zijn daarvoor niet nodig. In 4-8
jaar kan de bewoner zijn investering terugverdienen.
Alles wat hij na het 8e jaar verdient is pure winst. De
panelen kunnen wel 25 jaar meegaan.

Lees meer over de financiële en organisatorische
aspecten van zo’n energiecoöperatie in het dossier
zonnepanelen op onze website.

Overmaat aan kleine woningen in nieuwbouw Stadgenoot op
Oostenburg-Noord
Er worden op het voormalige Storkterrein op Oostenburg straks 1500 woningen
gebouwd. Een hele nieuwe wijk op een schiereiland. De Buurtwerkgroep
Oostenburg-Noord en het Eilandenoverleg willen graag dat dit net als de rest
van de Oostelijke Eilanden een gemengde wijk wordt. Voor arm en rijk en voor
alle soorten huishoudens. Die menging wordt steeds bedreigd.

Stadgenoot gaat zelf circa 380 sociale huurwoningen bouwen op Oostenburg.
Het Eilandenoverleg is er blij mee dat ze daarvan 30 % als ouderenwoningen
willen bouwen. Dat zijn er circa 90. Maar het Eilandenoverleg is er niet blij mee
dat alle andere woningen, 70 % van de sociale huur en 290 in totaal, gebouwd
worden als eenkamerwoningenvan 30 m2 en piepkleine tweekamerwoningen
van 40 m2 voor ‘nieuwe stedelingen’. Prima dat er ook voor deze groep wordt
gebouwd, maar 70% is een overkill.

Wat het Eilandenoverleg van het begin af aan gevraagd heeft, is dat er ook
voor gezinnen met kinderen in de sociale huursector gebouwd wordt. Een
gemengde wijk betekent dat er ook kinderen moeten kunnen wonen. Het kan
toch niet zo zijn dat er in een wijk van 1500 woningen geen gezinnen met
kinderen komen te wonen.

Er zijn nu nog relatief veel kinderen op de Oostelijke Eilanden, maar in de
bestaande bouw loopt dat terug door de verkoop van vrijkomende woningen en
verhuur in de vrije sector. Dan komen er voornamelijk een en
tweepersoonshuishoudens te wonen. Het aantal kinderen zal dus snel
teruglopen, met alle nadelen voor voorzieningen zoals de scholen.

Het Eilandenoverleg vindt dat in de sociale huur op Oostenburg tenminste 80
woningen van tenminste 85 m2 gebouwd zouden moeten worden en in het
middensegment van Stadgenoot tenminste 15.



Een andere wens van het Eilandenoverleg is dat niet alleen ouderenwoningen
van 50 m2 gebouwd worden. Dat is een minimale maat, alleen geschikt voor
alleenwonenden. Er moeten ook driekamerwoningen komen voor
tweepersoonshuishoudens.

De Buurtwerkgroep heeft deze bezwaren regelmatig ingebracht in het informeel
overleg met Stadgenoot maar loopt daarbij tegen een muur.

Op 8 maart heeft de Buurtwerkgroep deze bezwaren ook ingebracht in de
gemeenteraadscommissie Wonen. Lees hier de inspraak. De gemeente is in
deze discussie in geen velden of wegen te bekennen.

Het Eilandenoverleg is van mening dat de gemeente hierin ook een regierol zou
moeten hebben. De gemeente heeft altijd het beleid verkondigd dat zij streeft
naar gemengde wijken en dat loopt hier gevaar.

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.
Besluitvorming nieuwbouwplan Sint Jacob door Bestuurscommissie
Centrum en gemeenteraad. Data nog onbekend.

Belangrijke data in mei en juni 2017
22 mei 20:30 u Witte Boei: lezing Stadsarcheoloog over het ontstaan
van de Oostelijke Eilanden (voorprogramma festival aardappeloproer).
22 mei 19:00 Frascati, Nes 69: Massabrainstorm Schone Lucht en
Ruimte. Zie www.schoneluchtenruimte.amsterdam
25 mei 10:00 – 21:00 u speeltuin Wittenburg: 7e multiculturele
voetbaltoernooi/buurtfeest Curinesa
2 juni 15:00 u Witte Boei: Lezing over de positie van vrouwen tijdens
WO I (voorprogramma festival aardappeloproer) Stadhuis De Rooszaal.
7 juni 20:00 u Witte Boei: Eilandenoverleg
9 juni 15:00 u Witte Boei: Lezing over marketing van aardappelen
(voorprogramma festival aardappeloproer)
12 juni 20:00 u café Eik en Linde: Plantage Weesperbuurtoverleg (PWO)
19 juni 20:30 u Lezing militaire bijstand bij neerslaan aardappeloproer
29 juni t/m 2 juli Festival Aardappeloproer 100 jaar
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