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Noodfonds Buurtorganisatie 1018
Steun ons!
Buurtorganisatie 1018 heeft als doel het stimuleren en
ondersteunen van bewonersinitiatieven in
postcodegebied 1018. Hoe kunnen bewoners hun stem
zo goed mogelijk laten horen, opkomen voor wat ze
belangrijk vinden, invloed hebben op hun
leefomgeving, actievoeren waar dat nodig is.

BO1018 wil bewoners hierbij faciliteren. Bijvoorbeeld
door te assisteren bij praktische financiële vragen.
Soms is geld nodig voor een bepaalde actie en starten
bewoners een crowdfundingsactie. BO1018 kan dan
voor stortingen zijn bankrekening ter beschikking
stellen en assisteren bij de administratie. Ook kan via
de nieuwsitems op de website en de Facebookpagina
van Buurtorganisatie 1018, de actie onder de aandacht
gebracht worden van buurtbewoners.

BO1018 heeft ook een noodfonds in het leven
geroepen. Een noodfonds voor noodgevallen. Als er
haast is, bijvoorbeeld om een juridische procedure aan
te spannen, en middelen tekort schieten, kan BO 1018
onder bepaalde voorwaarden bijspringen (klik hier).

Nu moet er ook geld in het fonds komen. Dus: woont u
in de buurt? Doe mee! Draag bij aan het Noodfonds!

Stort op NL 65 INGB 0006 5262 71, Stichting
Buurtorganisatie 1018, onder vermelding van
‘Noodfonds’.

Heeft u vragen? Mail dan naar
info@buurtorganisatie1018.nl



Jeroen Verhulst,
namens het bestuur van Buurtorganisatie 1018

Oproep Magazine 1018 voor
herinneringen en anekdotes burgemeester
Van der Laan
Magazine 1018 wil in het volgende nummer aandacht
besteden aan burgemeester Van der Laan in relatie
met de buurten en bewoners van postcodegebied
1018. Stuur uw herinnering of anekdote in een kort
bericht uiterlijk donderdag 19 oktober naar
redactie1018@gmail.com

Slecht nieuws over bomen Czaar
Peterstraat
(Nieuwsbericht van onze website)

Mede op voorstel van het Eilandenoverleg Heeft
Prohold-boomdeskundige Van Prooijen het rapport
'Second opinion bomen Czaar Peterstraat' uitgebracht
(juli 2017). Dit rapport is op 3 oktober ter kennisname
gezonden aan de Bestuurscommissie van stadsdeel
Centrum. De second opinion was gevraagd naar
aanleiding van het rapport 'Boomtechnisch onderzoek
100 bomen Czaar Peterstraat' van de Bomenwacht uit
2016.

Het slechte nieuws is dat de bomen in slechte staat
verkeren en voor het grootste deel niet meer te redden
zijn. Negen bomen zijn zo slecht dat ze op zeer korte
termijn gekapt moeten worden. De bomen hebben
zwaar te lijden gehad van de verhoging van de
grondwaterstand met 60-80 cm sinds eind 2003. Dit
heeft geleid tot sterfte van wortels en heeft kansen
geboden aan de reuzenzwam en de
dikrandtonderzwam, die beide de wortels aantasten.
Ook is veel schade toegebracht door
graafwerkzaamheden.

Aanbevolen wordt om driekwart van de bomen in de
Czaar Peterstraat - het zuidwestelijke deel - in zijn
geheel te vervangen. Alleen dan is het mogelijk om de
groeiplaatscondities duurzaam te verbeteren,
bijvoorbeeld door het inrichten van een doorlopende
groeisleuf met bomenzand onder het trottoir. Het
noordoostelijke kwart - vanaf de Tweede
Leeghwaterstraat tot het spoor - kan voorlopig
gehandhaafd worden, maar moet wel bewaakt worden
middels jaarlijkse controle.

Lees hier het complete rapport van Prohold en hier het
eerdere rapport uit 2016 van de Bomenwacht.



Nieuw onderzoek parkeergarage en
verkeer Sint Jacob
(Nieuwsbericht van onze website)

De gemeente Amsterdam gaat een nieuw onderzoek
uitvoeren naar de verkeerssituatie in de straten rond
het voormalige verpleeghuis Sint Jacob. Dat is te
danken aan het vasthoudende protest van bewoners
tegen een in- en uitgang aan de Plantage Muidergracht
van de parkeergarage van het nieuw te bouwen
appartementencomplex De Nieuwe Plantage. De
besluitvorming in de Bestuurscommissie Centrum over
het toekennen van een vergunning voor de bouw, die
voor dinsdag 17 oktober was gepland, is tot nader
order uitgesteld.

Reden voor het bewonersprotest, dat werd
ondersteund door 162 bij de bestuurscommissie
Centrum ingediende bezwaarschriften (zienswijzen), is
de vrees van de bewoners dat een uitrit aan de
Plantage Muidergracht onverantwoorde risico’s met
zich mee zal brengen voor het grote aantal spelende
kinderen en fietsende scholieren en studenten in die
straat. Een eerder door de gemeente uitgevoerd
verkeerskundig onderzoek had uitgewezen dat het met
die risico’s wel meevalt, maar de bewoners zijn
buitengewoon ontevreden over de kwaliteit van dat
onderzoek (Lees hier het onderzoeksrapport).

De afgelopen weken hebben zij bij de verschillende
politieke partijen in de Bestuurscommissie Centrum
zoveel steun voor hun standpunt weten te verwerven,
dat het stadsbestuur nu heeft besloten om de
besluitvorming op te schorten. Eerst moet een nieuw
en completer onderzoek meer inzicht geven in de
invloed van de parkeergarage op de verkeersstromen
in de wijde omgeving van De Nieuwe Plantage. Een
definitief besluit zal daarna niet, zoals gepland, in de
bestuurscommissie Centrum vallen, maar op een nader
te bepalen datum in de gemeenteraad.

De bewoners hebben inmiddels ook besloten om drie
onafhankelijke experts uit te nodigen voor een second
opinion over het ontwerp van architect Pi de Bruijn, dat
volgens de bewoners zo kolossaal en massief is dat het
zal detoneren met de lichte en luchtige
baksteenarchitectuur die grote delen van de
Plantagebuurt kenmerkt. Bovendien overschrijdt het
ontwerp op verschillende punten de grenzen van het
voor dat gebied geldende bestemmingsplan.

De commissie Welstand en Monumenten van de
gemeente had het ontwerp in een eerder stadium met
de nodige aarzeling goedgekeurd, maar de bewoners
trekken de door de commissie gebruikte
toetsingskaders in twijfel. Zij hebben drie
onafhankelijke experts uitgenodigd om het ontwerp
opnieuw te beoordelen in aanwezigheid van de
architect en van de voorzitter van de



welstandscommissie. Om de benodigde 1500 euro voor
deze second opinion bij elkaar te krijgen, zijn de
bewoners een crowdfundingactie gestart. Op het
moment van schrijven van dit artikel stond de teller al
op 1200 euro.

Eindelijk geld voor fiets-/voetpad
Dijksgracht-Oost
(Uit de agenda op onze website)

Het Eilandenoverleg ijvert al twintig jaar voor een
fiets-/voetpad langs de Dijksgracht-Oost, langs de
zonnige zuidzijde van het spoorwegtalud tussen de
Kattenburgerstraat en Oostenburg-Noord. De
gemeente heeft daar al tien jaar geleden mee
ingestemd , maar de uitvoering werd eindeloos
uitgesteld wegens geldgebrek, ondanks harde
toezeggingen, bijvoorbeeld bij het bestemmingsplan
voor Oostenburg-Noord.

De laatste jaren was er weer een andere reden voor
uitstel: de aanleg van het fietspad werd gekoppeld aan
de aanleg van een nachtstalling voor rondvaartboten in
de Dijksgracht-Oost op de plek waar nu dekschuiten
liggen. En daar verzetten de rederijen zich tegen. Een
ingewikkeld project met een onduidelijk
tijdsperspectief.

Maar nu is het project fietspad tenslotte toch
losgekoppeld van het project nachtstalling en is -
volkomen onverwacht - in de gemeentebegroting voor
2018 EUR 950.000 opgenomen voor de aanleg van het
fietspad in 2018 en 2019 (zie blz. 470), zodat het er
eind 2019 moet kunnen liggen.

Het is een aantrekkelijke verbinding voor bewoners
van de Czaar Peterbuurt, Funen en Oostenburg-Noord
richting Centraal Station en naar de pont, zonder
stoplichten en auto-arm. Ook ontstaat een interessant
rondje voor joggers via Funenpark, Oostenburgerpark,
Kippebrug - Marineterrein - Dijksgracht-West en
Dijksgracht Oost.

Buurt laat van zich horen bij avond
over Marineterrein 4 oktober in
Pakhuis De Zwijger
(Nieuwsbericht van onze website)

Op 4 oktober vond in Pakhuis de Zwijger een
afrondende avond plaats over de Principenota
Marineterrein van B&W. Daar waren circa 200
geïnteresseerden op afgekomen, waaronder ook een
flink aantal van het Buurtplatform Kattenburg-
Marineterrein. Er zijn honderden reacties



binnengekomen op de Principenota, maar die kwamen
die avond nauwelijks aan de orde. Er waren drie
presentaties zonder enige mogelijkheid voor vragen en
discussie. Stedenbouwkundige Veronika Meijer van de
gemeente Amsterdam vertelde dat er geen eindbeeld
is, maar dat het terrein adaptief wordt ontwikkeld.
Toch bevatte haar verhaal een aantal heel concrete,
nog niet eerder genoemde elementen:

Een gemiddelde bouwhoogte van 30 meter, met
enkele hogere uitschieters. Lagere bebouwing
richting Kattenburgerstraat.

De kade van de Dijksgracht blijft niet openbaar,
want wordt tot de rand van het water bebouwd
met panden van 20 m breed. Geen gesloten
wand.

Watertrap in de binnenhaven.

Suzanne in 't Veld van het Rijksvastgoedbedrijf zette
uiteen waarom Innovatie als hoofdthema was gekozen
voor de ontwikkeling. Innovatie trekt talent aan en dat
is weer aantrekkelijk voor bedrijven. En dat is goed
voor de stad en voor Nederland. Er wordt gemikt op
kleine startende of doorontwikkelende bedrijven,
beslist geen hoofdkantoren. Trefwoorden: 'sustainable
design' en 'digital innovation'.

Patrick Spaans van 'Grond en ontwikkeling' van de
gemeente gaf aan dat het wonen nadrukkelijker
geïntegreerd zal worden dan op de Zuid-as, anders
ontstaat geen levendig milieu en dat is slecht voor de
innovatie. Horeca hoort er ook bij, maar kleinschalig.
Het nieuwe beleidsuitgangspunt van de gemeente van
40 % sociale huur, 40 % middenhuur en 20 % vrije
sector kan hier ook toegepast worden, maar is op dit
moment niet de eerste zorg. het proces moet flexibel
blijven. De doelgroep is divers, maar in elk geval horen
daar de talenten bij die er komen te werken.

Om te voorkomen dat het Marineterrein met de rug
naar de Oostelijke Eilanden komt te staan wordt een
Gebiedsuitwerking Oostelijke Binnenstad gemaakt, om
te zorgen voor inpassing in het hogere schaalniveau.
Daar hoort ook de Prins Hendrikkade bij en de brug
over het IJ. Na het Principebesluit volgt het
Projectbesluit en daarna het Investeringsbesluit. Een
bestemmingsplan komt er voorlopig niet. Op 18
oktober komt de Principenota in de Raadscommissie
Ruimtelijke Ordening. Bekijk hier een videoverslag van
de inleidingen en interviews.

Vervolgens werd aan kleinere tafels over een aantal
thema's met het publieke gediscussieerd. Enkele
opvallende punten die daaruit naar voren kwamen:

Doordat er geen bestemmingsplan wordt
gemaakt is onduidelijk hoe de participatie en
inspraak van burgers vorm moet krijgen. Er zal
duidelijk aangegeven moeten worden op welke



momenten dat kan plaatsvinden.

Er leven veel zorgen over het verkeer in de
Kattenburgerstraat en de barrièrewerking die
daarvan uitgaat.

Aan een gesprekstafel bleek dat het niet de
bedoeling van de ontwikkelaars is om de
bestaande sportvelden te handhaven. Wel zou er
eventueel een sportveld op een dak aangelegd
kunnen worden.

Planoloog Eric Buursema kon zich wel vinden in
de suggestie om bij de ontwikkeling niet te
beginnen met het volbouwen van het groen,
maar eerst het bestaande groen goed te
gebruiken en pas in een later stadium te
overwegen wat er verder mee gedaan wordt.

Het Buurtplatform roept alle bewoners op om op 18
oktober 13:30 u naar de raadscommissie Ruimtelijke
Ordening in de Boekmanzaal (Stadhuis) te gaan.

Nieuw hotel met 300 kamers
op Oostenburg,
hoek Dijksgracht - VOC-kade
Landmark Hotel Oostenburg heeft een
koopovereenkomst gesloten met Oostenburg SGN
(=woningcorporatie Stadgenoot) voor een grondkavel
op Oostenburg in Amsterdam. Hier wordt een
viersterrenhotel voor Inntel met 300 kamers
ontwikkeld. In 2008 kocht Stadgenoot de
ontwikkellocatie Oostenburg van bouwbedrijf Heijmans.
Stadgenoot nam toen de verplichting van Heijmans
over de bouwkavel te zijner tijd aan te bieden aan
Introvast voor de ontwikkeling van een hotel.

In Landmark Hotel Oostenburg participeren Inntel
Hotels en Introvast. Inntel heeft al een hotel in
Amsterdam aan de Nieuwezijds Kolk.

Op de begane grond, aan de VOC-kade, komt een
bijzonder restaurant gericht op de gasten van het hotel
en bewoners uit de buurt. Op de eerste en tweede
verdieping zijn vergaderzalen en een wellnessruimte
met zwembad voorzien. Het hotel krijgt ook een sauna
en/of whirlpool. Er komt een steiger voor
rondvaartboten en watertaxi’s.

Bureau Ulrich Architectuur refereert met het ontwerp
van het gebouw aan het rijke industriële verleden van
de locatie. Het moet met zijn zestien verdiepingen een
landmark voor de omgeving vormen.

In het voorjaar van 2018 start de bouw. Het zal in
2020 geopend worden.



Nieuws in het kort
Willem Meijer overleden. Lees hier meer.
Plantage Middenlaan: Buurtoverleg wil wethouder op informatieavond.
Lees hier meer.
Feestelijke heropening Witte Boei 4 oktober. Lees hier meer.
Comité ‘Niet hier’ in geweer tegen komst Namenmonument. Lees hier
meer.
Emplacement Dijksgracht woningbouwlocatie? Lees hier meer.
Gemeente gaat onderzoek doen naar autoverkeer Amstel Oostzijde. Lees
hier meer.

Vooruitblik
Herinrichting Plantage Middenlaan en tramhaltes Artis
Binnenkort wordt hierover een informatieavond verwacht. Het gaat niet
alleen om de Plantage Middenlaan, maar ook om andere hoofdstraten in
de Plantagebuurt. Lees hier meer.
Besluitvorming nieuwbouwplan Sint Jacob is door de
Bestuurscommissie Centrum uitgesteld, in afwachting van door bewoners
afgedwongen nieuw onderzoek naar varianten voor de ingang van de
parkeergarage. Niet de Bestuurscommissie, maar de gemeenteraad zal
daarover uiteindelijk beslissen.
Het Principebesluit en de Principenota Marineterrein worden samen
met het Initiatiefvoorstel van GroenLinks raadslid Jorrit Nuijens
op 18 oktober na 13:30 uur behandeld in de gemeenteraadscommissie
Ruimtelijke Ordening in de Boekmanzaal, Stadhuis (agendapunten
20-22. Lees hier de stukken.
De binnengekomen reacties worden verwerkt in zowel de nota van
uitgangspunten (de gezamenlijke afspraken tussen Rijk en gemeente) als
de vervolgnota in het kader van de ruimtelijke plan- en besluitvorming
van de gemeente Amsterdam (de projectnota). De gemeenteraad neemt,
naar verwachting, in februari 2018 een besluit over de projectnota.
Daarna starten gesprekken met belangstellenden voor de huur van de
gebouwen die per 1 september 2018 vrijkomen na het vertrek van
Defensie.
Wijziging Bestuurlijk stelsel. Op 6 september is de inspraaktermijn
gesloten. De Nota van beantwoording en de adviezen die hieruit
voortkomen, ook over nieuwe vormen van burgerparticipatie, worden
betrokken bij de definitieve besluitvorming. Op 21 maart 2018 zijn de
gemeenteraads- en stadsdeelcommissieverkiezingen.

Belangrijke data in oktober en november 2017
18 oktober vanaf 13:30 u Boekmanzaal Stadhuis:Marineterrein
agendapunten  20-22. Zie ‘Vooruitblik’ hierboven.
18 oktober 20:00 u Witte Boei: Zon op het Dok, voorlichting voor
bewoners Entrepotdok over zonnepanelen op hun dak.
1 november 20:00 u Witte Boei: Eilandenoverleg special ‘Oostenburg-
Noord’. Wat wil de buurt? Alle bewoners van Oostenburg zijn van harte
welkom.
6 november 20:00 u Plantage Weesperbuurtoverleg in Eik en Linde.
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