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Nieuw bestuurlijk stelsel in maart 2018
Steun ons!
De kogel is door de kerk, eind november besloot de
gemeenteraad de huidige bestuurscommissies om te
vormen naar stadsdeelcommissies.

Drie bestuursleden van de buurtorganisatie hebben het
afgelopen jaar gesprekken gevoerd met politici,
ingezonden brieven gestuurd naar Het Parool en
overleg gevoerd met andere actieve bewonersgroepen.
De conclusie is dat dit nieuwe stelsel weinig biedt voor
de actieve bewoners in de buurten van de stad.

Uiteindelijk is het natuurlijk niet het systeem dat de
kwaliteit van het meedoen van de burger bepaalt. De
wil van de lokale overheid om naar hen te luisteren én
te betrekken bij de zaken die hen aangaan, is waar het
echt om gaat.

Bewoners hebben vaak nog wel wat gereedschap nodig
om vat te krijgen op de bestuurlijke processen. Dat
geldt ook voor het vormgeven van hun ideeën en
initiatieven voor de buurt. Wat dat aangaat is er een
positief punt uit het debat in de raad. Er gaat een
bewonersloket komen per stadsdeel. Daar kunnen
bewoners terecht voor informatie over procedures,
vergunningen, het vinden van de weg binnen de
gemeentelijke organisatie en zo nodig rekenen op
onafhankelijk ondersteuning.

Bart Uitdenbogaart,
bestuurslid van Buurtorganisatie 1018



Verdriet om Ayman en zijn vrienden
(Nieuwsbericht van onze website)

Donderdagnacht 23 november tegen 1 uur werd de 19-
jarige Ayman Mouyah doodgeschoten op de
Kattenburgerkade; zijn vrienden Yassine en Gianni
raakten zwaar gewond. Er was een vechtpartij aan
voorafgegaan, waarna de jongens naar de
Kattenburgerkade waren gevlucht. Toen de schutter
zijn magazijn had leeggeschoten zou hij volgens een
buurtbewoner tegen een van de gewonde jongens
hebben geschreeuwd: 'De volgende keer gaat-ie door
je hoofd'. Ayman was al overleden. Het ging hier om
een uit de hand gelopen ruzie over een door de dader
gestolen scooter.

Kwalijk was de manier waarop Het Parool probeerde
het drama in de liquidatiegolf te plaatsen. "Volgens
ingewijden gaat het om 'bekenden van de politie',
maar niet over mannen die vooralsnog als zware
criminelen bekend staan." Aldus deze krant. En: 'Hij
kende ook een aantal jonge mannen die in het
verleden verwikkeld raakten in de Amsterdamse
onderwereldvete, als dader of als slachtoffer. De naam
Mouyah werd tot op heden rondom die vete niet
genoemd.'

In een apart kader getiteld 'De onderwereld op de
Oostelijke Eilanden in Amsterdam': kwamen weer alle
namen langs van op de Oostelijke Eilanden
opgegroeide jongens die daar wèl bij betrokken waren.
Er was geen enkele connectie met de 'onderwereld',
dus waarom werd dan de nagedachtenis van Ayman zo
besmeurd?

Ayman was een aardige en populaire jongen in de
buurt, die als student maatschappelijke dienstverlening
zojuist aan zijn stage bij Dock was begonnen. Hij
haalde zijn vrienden van het plein af en bracht ze naar
het jongerencentrum. Zijn dood is een groot verlies
voor de hele buurt.

Wim Pelt

Verkeersbesluit 2,5 jaar afsluiting
oosterdoksdraaibrug
(Nieuwsbericht van onze website)



In ons bericht van 10 november meldden wij dat
projectontwikkelaar BPD In verband met de nieuwbouw
van Booking. com op het Oosterdokseiland de
Oosterdoksdraaibrug en de Oosterdokskade ten
noorden van de NEMO-brug voor 2,5 jaar volledig wil
afsluiten, waardoor isolement dreigt voor de Kop
Dijksgracht en het Marineterrein.

Ons bericht van 17 november ging over het raadsadres
van het Eilandenoverleg waarin het ernstig bezwaar
maakt hiertegen en, voor het geval dit toch doorgaat,
aandringt op het zo snel mogelijk aanleggen van een
nieuwe brug tussen de Nemo-pier en het Marineterrein.

Stadsdeel Centrum heeft nu twee verkeersbesluiten
gepubliceerd waarin deze afsluiting wordt
geformaliseerd. Het eerste verkeersbesluit [klik hier
om te openen] gaat over de afsluiting van de
Oosterdoksdraaibrug. Daarin worden de
omleidingsroutes aangegeven voor fietsers en
voetgangers. Fietsers met bestemming Kop Dijksgracht
of Marineterrein moeten een lange omweg maken via
de Prins Hendrikkade. Voor voetgangers komt er een
tijdelijke lift naar het voetpad langs de trambaan op de
Piet Heinkade aan de westzijde van de
Oosterdoksdoorgang. Aan de oostkant is er al een lift
naar de tramhalte.
Het stadsdeel geeft wel aan dat vanaf de derde
bouwfase opnieuw een plan moet worden aangeboden
en dat het verkenningen naar alternatieve routes
daarbij zal betrekken.

Het tweede verkeersbesluit gaat over de afsluiting van
de Oosterdokskade [klik hier om te openen]. Hier is
voor fietsers en voetgangers nog een mogelijkheid om
vanaf de OBA onder het spoorwegviaduct door de De
Ruyterkade te bereiken via de Annie M.G.
Schmidtstraat en de Oosterdokstraat. Zie tekening
hieronder. Met de twee bovengenoemde liften kan de
voetganger dan nog bij de Kop Dijksgracht en de



Commandantsbrug komen.

Tegen beide verkeersbesluiten kan nog t/m 3 januari
2018 bezwaar gemaakt worden bij het Algemeen
Bestuur van stadsdeel Centrum, afd. Juridische Zaken,
Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Wethouder wil geen verder uitstel
nieuwbouw Sint Jacob
(Nieuwsbericht van onze website)

Wethouder Van der Burg van Ruimtelijke Ordening
houdt vast aan de ongewijzigde uitvoering van het
nieuwbouwplan voor de Nieuwe Plantage, het
appartementencomplex dat in de plaats moet komen
van verpleeghuis Sint Jacob aan de Plantage
Middenlaan. Dat heeft hij een vertegenwoordiging van
bewoners eind november laten weten.

De bewoners hadden er bij de wethouder voor gepleit
om het plan in twee opzichten aan te passen. Zij willen
niet dat de in- en uitgang van de nieuw te bouwen
parkeergarage aan de smalle en drukke Plantage
Muidergracht komt te liggen. Bovendien vinden zij het
massieve ontwerp dat architect Pi de Bruijn voor de
gevel heeft gemaakt, niet passen bij de fantasierijke
architectuur die de Plantage kenmerkt.

Op basis van twee recente ontwikkelingen hadden de
bewoners gehoopt gehoor te vinden voor hun pleidooi.
Begin november gaf de Bestuurscommissie Centrum
een negatief advies over een uitgang van de
parkeergarage aan de Plantage Muidergracht. In het
gesprek met de bewoners maakte Van der Burg echter
duidelijk dit advies te zullen negeren. Wat hem betreft
hoeft niet altijd de best denkbare oplossing te worden
gekozen, zolang die maar verdedigbaar is. De
wethouder verweet de leden van het Algemeen Bestuur



van het stadsdeel slap te hebben gehandeld. In plaats
van de bewoners valse hoop te geven, hadden zij hen
beter meteen de bittere pil kunnen presenteren.

Hoop hadden de bewoners ook geput uit een door hen
aangevraagde second opinion over het uiterlijk van het
gebouw. De Commissie Welstand en Monumenten van
de gemeente had eerder een positief oordeel over het
ontwerp uitgesproken, maar een commissie van
externe deskundigen veegde recent de vloer aan met
dit oordeel. Volgens hen voldoet het ontwerp niet aan
redelijke eisen van welstand. Maar ook dit duidelijke
oordeel was niet aan de wethouder besteed.

Op 13 december behandelt de raadscommissie
Ruimtelijke Ordening het nieuwbouwplan. Als het niet
wordt aangepast of naar de gemeenteraad gaat, dan
rest daarna alleen nog een gang naar de rechter.

Amsterdam Light Festival 14 december
t/m 7 januari op het Marineterrein
(Nieuwsbericht van onze website)

Na vijf succesvolle edities in de Plantagebuurt vindt de
landexpositie van Amsterdam Light Festival dit jaar
voor het eerst plaats op het Marineterrein Amsterdam.
Van 14 december 2017 tot en met 7 januari 2018
wordt deze unieke historische plek verlicht door
verschillende lichtobjecten. De expositie is gratis
toegankelijk en de kunstwerken zijn dagelijks van
17:00 tot 22:00 uur verlicht (alleen op Oudejaarsavond
tot 20:00 uur).

De kunstwerken en het bijzondere gebied kunnen op
eigen gelegenheid worden verkend. Met een groep is
het ook mogelijk om een gids te boeken! Op het
Marineterrein kun je bovendien lezingen bijwonen,
artist talks beluisteren en performances ervaren.
Benieuwd naar wat er te doen en te zien is tijdens de
land expositie? Bekijk dan de agenda.

De waterexpositie is net als andere jaren op en rond de
grachten. Diverse rondvaartrederijen bieden
vaartochten aan.

Zie voor meer informatie
https://amsterdamlightfestival.com/



Uitkomsten Buurtenquete 2017 stadsdeel
Centrum
(Nieuwsbericht van onze website)

In juni 2017 heeft stadsdeel Centrum een schriftelijke
buurtenquete gehouden. De resultaten worden
gebruikt voor het opstellen van de Gebiedsplannen
2018. Deelname verliep deels op basis van een oproep
van het stadsdeel. In postcodegebied 1018 hebben 787
bewoners en 90 ondernemers/werkenden gereageerd.
Op de Oostelijke Eilanden reageerden 342 bewoners,
op de Kadijken 187, in de Weesperbuurt 156 en in de
Plantagebuurt 102. De onderzoekers geven zelf al aan
dat de uitkomsten niet echt representatief zijn, met
name vanwege de sterke oververtegenwoordiging van
hoger opgeleiden. Jongeren zijn
ondervertegenwoordigd.

Er is een algemeen deel over de vragen die aan alle
bewoners van het Centrum zijn gesteld en een deel
over postcodegebied 1018 met specifieke vragen voor
dat gebied.

Uit het algemene deel komt naar voren dat van de
autobezitters in gebied 1018 37% de auto ook in het
Centrum gebruikt tegen 43 % in Centrum totaal. Twee
derde van de bewoners is enthousiast over het idee
van een autoluwe binnenstad. Op de Oostelijke
Eilanden/Kadijken is dat drie kwart.

Op de vraag of men bereid is voor een eigen
fietsparkeerplek te betalen antwoordt 60 % negatief en
postcodegebied 1018 wijkt daar weinig van af. De
keuze van een fietsparkeerplek wordt vooral bepaald
door een aanbindmogelijkheid.

66 % van de bewoners van de Oostelijke
Eilanden/Kadijken doet de boodschappen in eigen
buurt, tegen 54 % in de Plantage/Weesperbuurt.

Vier van de tien bewoners vindt dat er locaties zijn
waar geluidsoverlast op het water beter gehandhaafd
moet worden, in de deelgebieden van 1018 ongeveer
even veel als in Centrum-totaal. Dat geldt vooral voor
Amstel, Entrepotdok, Nieuwevaart en
Wittenburgervaart.

Horeca-overlast wordt door 45% van de
Centrumbewoners ervaren tegen 24 % op de
Oostelijke Eilanden/Kadijken en 30 % in de
Plantage/Weesperbuurt. Het gaat in Centrum-Oost
vooral om de omgeving van Roest, Funenmolen,
Roetersstraat en Magere Brug.

In hoeverre de buurt als erg druk wordt ervaren
verschilt sterk binnen Centrum. Op de Oostelijke
Eilanden/Kadijken is dat 3 % en in de Plantage
Weesperbuurt 14 %, tegen 36-60 % in andere delen
van Centrum. Het aandeel dat het vervelend druk vindt



is in postcodegebied 1018 ook kleiner: 24-30 %.

Slechts 22 % van de bewoners van de Oostelijke
Eilanden/Kadijken en 16 % van de bewoners van de
Plantage/Weesperbuurt vindt dat de gemeente de
burgers voldoende bij haar plannen betrekt. Slechts de
helft weet dat het stadsdeel een eigen pagina heeft op
www.amsterdam.nl. En slechts 8 % op de Oostelijke
Eilanden/Kadijken en 9 % in de Plantage/Weesperbuurt
kent het Gebiedsteam.

Lees hier het complete algemene deel.

In de rapportage over Centrum-Oost komen
buurtspecifieke zaken aan de orde:

Overlast touringcars Kattenburgerstraat is
volgens een vijfde afgenomen. Desondanks
ervaart nog 12 % overlast.
Betaald zondagsparkeren invoeren op de
Oostelijke Eilanden? 59 % van de bewoners is
daartegen en 17 % voor.
Jeugdoverlast is het sterkst op de Oostelijke
Eilanden: 49 % tegen 27 % in de
Plantage/Weesperbuurt.

Lees hier het deelrapport Centrum-Oost.

Buurtsucces: gemeenteraad stopt
behandeling Principenota Marineterrein
(Nieuwsbericht van onze website)

Op 31 oktober vergaderde de
gemeenteraadscommissie Ruimtelijke Ordening over
het Marineterrein. Dankzij de steun van coalitiepartij
SP kreeg de Principenota van B&W over de invulling
van het Marineterrein geen meerderheid. De
behandeling van zowel de Principenota als het
initiatiefvoorstel van GroenLinksraadslid Jorrit Nuijens
wordt aangehouden tot na de
gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.
Verschillende partijen hebben gesproken over de
reacties uit de buurt. Dus de e-mails van
buurtbewoners hebben hun uitwerking gehad.

In een brief bedankt het Buurtplatform
Kattenburg/Marineterrein de gemeenteraadsleden voor
hun inzet en kritische vragen. Onduidelijk is nog wat
op dit moment de status is van de Projectnota, want
deze is niet ingetrokken door de wethouder. Jorrit
Nuijens heeft aangekondigd in deze geest ook een
motie in te gaan dienen, waarin de punten 1) pas op
de plaats, 2) nieuw projectplan gehoord de
opmerkingen van de Raad, 3) na de
gemeenteraadsverkiezingen, worden opgevoerd. Deze
motie zou kunnen rekenen op een meerderheid van de
Raad.



Lees onze eerdere nieuwsberichten op onze website
over de Principenota onder 'Dossiers'
Kattenburg/Marineterrein.

Reactie Eilandenoverleg op concept-
Gebiedsplan 2018 Centrum-Oost
(Nieuwsbericht van onze website)

Het Eilandenoverleg heeft in zijn reactie op het
concept-Gebiedsplan 2018 Centrum Oost van het
stadsdeel waardering uitgesproken vooor een aantal
voorgenomen maatregelen.
Onder meer:

In postcodegebied 1018 worden locaties voor
ondergrondse afvalcontainers onderzocht en ter
inspraak voorgelegd;
In het voorjaar worden twee oversteken
aangelegd over de Kattenburgerstraat;
Touringcar inrijverbod binnenstad, in april 2018
ingaande voor Eilandenboulevard, Anne
Frankstraat en Plantage Parklaan, zonder
mogelijkheid voor ontheffing. Wij nemen aan dat
hieronder ook de Hop-on-Hop-off-bussen vallen;
Vergroten woningaanbod voor ouderen. Pilot
wooncoaches ouderenhuisvesting;
Organiseren activiteiten voor jongeren op
Wittenburgerplein, Sportpark Schouwburg en
Marineterrein.

Daarna volgen 17 reacties op andere maatregelen en
onderdelen van het Gebiedsplan 2018.
Onder meer:

Geen koppeling van het voorgenomen
fiets-/voetpad Dijksgracht-Oost aan een
nachtstalling voor rondvaartboten, want dat leidt
tot nodeloze vertraging;
Een nachtstalling in een woonwijk is geen goed
idee. Zoek een locatie in of nabij het Oosterdok.
Aanpassingen haltes tram 10 Czaar Peterstraat:
Voor slechts één tramlijn de strengelhalte
opheffen is volstrekt overbodig en een enorme
geldverspilling. De halte ligt goed voor de
toekomstige bebouwing van Oostenburg-Noord.
Nut en noodzaak moeten worden aangetoond en
afgezet tegen de kosten.
Hier wordt gesteld dat de helft van de woningen
sociale huur is. Volgens de ons bekende
statistieken is het percentage sociale huur in
Centrum-Oost 28 %. Ook het percentage
corporatiewoningen van 36 % kan dus niet
kloppen, tenzij hier niet-sociale huurwoningen
van corporaties zijn meegerekend. Wij zien
graag toegevoegd als beleidsdoel: het behoud
van sociale huurwoningen op de Oostelijke



Eilanden en meer sociale huurwoningen in de
nieuwbouw – met name op het Marineterrein en
Oostenburg – om aan het stedelijk afgesproken
minimum van 35 % te voldoen.
Stadgenoot wil op Oostenburg-Noord in de
sociale huur 70 % studio’s van 35-45 m2
bouwen met tijdelijk huurcontract en geen
enkele woning die geschikt is voor een gezin.
Het stadsdeel moet druk uitoefenen op
Stadgenoot dat er ook ruimte moet komen voor
gezinnen met kinderen, want kinderen mogen in
een nieuwe wijk van 1500 woningen niet
ontbreken. Ter vergelijking: Wittenburg telt
1300 woningen.
Besluit over toekomst Oosterbeer: Achter deze
voor ons onbekende term blijkt het gebied van
Texaco en Kop Hoogte Kadijk schuil te gaan.
Graag worden wij vanaf het begin bij de
planvorming betrokken. In elk geval mag hier
geen hotel of short-stay komen, want daarvan
hebben we al te veel.

Zie voor het concept-Gebiedsplan en de
inspraakprocedure hier ons eerdere bericht. Lees hier
de volledige reactie van het Eilandenoverleg.

De periode voor schriftelijke inspraak is voorbij, maar
het stadsdeel biedt de gelegenheid om op 19 december
vanaf 19:00 uur in de Boekmanzaal in het stadhuis
met de Bestuurscommissie in gesprek te gaan. Per
onderwerp komen 1 of meer bewoners aan tafel zitten.
Zij hebben elk drie minuten spreektijd, waarna zij in
gesprek kunnen gaan met de Bestuurscommissie.

Voor aanmelden: klik hier.

Nieuws in het kort
Ontwikkelingen rond het Touwbaanpark op Oostenburg-Zuid. Lees hier
meer.
Twee nieuwe zaken in de Czaar Peterstraat. Lees hier meer.
Nota van beantwoording inspraak nieuw bestuurlijk stelsel. Lees hier
meer.
Verslag informatie-avond Cartesiuslyceum Plantage Muidergracht 1 
november. Lees hier meer.
Bewoners Zeeburgerpad Centrum in verzet tegen hoogbouw en
eenvormigheid. Lees hier meer.
Christian Revival Church (CRC) weg uit Oosterkerk wegens homo-
discriminatie. Lees hier meer.
Bewonersinitiatief verbreding voetpaden Hoogte Kadijk 71-95. Lees hier
meer.
Kunstenaars: plaats het Holocaust Namenmonument onder het Mr.
Visserplein. Lees hier meer.
Overloopplantsoen: Bewoners fel tegen komst Monument van Joodse
Erkentelijkheid. Lees hier meer.
Wiener & Co winnaar Zuiderkerkprijs 2017. Lees hier meer.
Werkgroep VOC-kade krijgt gelijk over terras Roest. Lees hier meer.



Bewoners corrigeren foute tellingen gemeente bij evaluatie knip Amstel-
oostzijde. Lees hier meer.

Vooruitblik
Herinrichting Plantage Middenlaan en tramhaltes Artis
De aangekondigde  informatieavond is uitgesteld tot na behandeling in
het College van B&W. Het gaat niet alleen om de Plantage Middenlaan,
maar ook om andere hoofdstraten in de Plantagebuurt.
Omgevingsvergunning nieuwbouw Sint Jacob.
Op 5 december is het besluit van de gemeente bekend gemaakt dat het
bouwplan ongewijzigd doorgaat. Daarmee breekt de bezwaar- en
beroepsperiode aan. Lees hier meer.
Uitwerkingsplannen Oostenburg-Noord. Vanaf januari worden drie
uitwerkingsplannen voor deelgebieden van Oostenburg-Noord verwacht.
Er wordt een informatieavond georganiseerd. Datum nog onbekend.

Belangrijke data in december 2017 en januari 2018
18 december 20:00 u Plantage Weesperbuurtoverleg in Eik en Linde.
19 december 19:00 uur Bestuurscommissie Centrum in gesprek met de
buurt over concept-Gebiedsplan 2018 Centrum Oost. Zie bericht
hierboven.
20 december 20:00 u Eilandenoverleg in De Witte Boei
9 januari 17:00 – 19:00 u Nieuwjaarsreceptie in de Oosterkerk voor alle
buurtbewoners. Organisatie: Buurtorganisatie 1018, Dock, Centram en
Stichting Oosterkerk.
16 januari 11:30 – 12:30 u Buurtoverleg van het Eilandenoverleg in De
Witte Boei.
22 januari Buurtconferentie Plantage Weesperbuurt in de Dokzaal,
Plantage Doklaan 8.
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