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Geweld op de Oostelijke Eilanden: veel
vragen, geen antwoorden
In de gebiedsplannen 2017 en 2018 komt Centrum-
Oost over als een redelijk rustige buurt En dan nu in
korte tijd drie schietpartijen waarvan twee met
tragische afloop.

Ondanks dat voel ik mij nog steeds veilig op
Wittenburg, maar is dat gevoel wel terecht. Was de
eerste schietpartij het sluitstuk van de diefstal van een
brommer en zo ja, wat heeft die dan te maken met de
andere schietpartijen? Of zijn het drie incidenten die
rechtstreeks iets met elkaar te maken hebben of
slechts in algemene zin: drugscriminaliteit?

Tijdens de bijeenkomst op donderdag 1 februari jl. in
de Werf Kromhout bleek ik niet de enige te zijn die
hierover vragen had. En juist op dit punt kwam er erg
weinig duidelijkheid. Ik kreeg bijna medelijden met de
aanwezige Officier van Justitie. Waarschijnlijk
gebonden aan allerlei regelgeving was haar
standaardantwoord op vragen: “Daar kan ik geen
mededeling over doen”. In wezen bepalen de media en
het geruchtencircuit wat ik wel of niet kom te weten
over de recente drie incidenten. Zo bleek de
schietpartij half januari op het Windroosplein bij velen
onbekend!

Daarom mijn oproep aan het stadsdeel: zoek naar
methoden om de buurtbewoners te informeren over de
stand van zaken en de afloop van de onderzoeken naar
de schietincidenten, te beginnen met de rechtszaak
tegen de schutter op Kattenburg.



Peter Kroon,
penningmeester van Buurtorganisatie 1018

Betrokkenheid van de buurt bij dood
Mohamed Bouchikhi
In het jongerencentrum van speeltuin Wittenburg is
vrijdagavond 26 januari om 19:30 uur de 17-jarige
Mohamed Bouchikhi doodgeschoten door twee
gemaskerde mannen. Een 19-jarige jongen raakte
zwaar gewond en een 20-jarige stagiaire werd in haar
been geschoten. Op het moment van de aanval waren
kleine kinderen bezig met een kookles. De consternatie
bij kinderen, ouders en omwonenden was en is groot.

Op zaterdag 27 januari toonden de bewoners van de
Oostelijke Eilanden hun betrokkenheid bij de dood van
de 17-jarige stagiair die omkwam bij de schietpartij in
het speeltuingebouw op Wittenburg door naar een
demonstratieve bijeenkomst te komen op het plein
achter de Oosterkerk. Daar werd gesproken door
vertegenwoordigers van het Eilandenoverleg, Dock en
Buurtcomité 1018. Ze benadrukten het belang van
onderlinge steun, vroegen om maatregelen van de
gemeente en deden een dringende oproep op de
jongeren om af te zien van wraakacties. Klik hier voor
een videoverslag van AT5.

Het vervolg vond plaats in de Witte Boei in de vorm
van een gesprek met de rouwende Marokkaanse
moeders en hun familieleden en vrienden.

Klik hier voor het verhaal van de buurman van de
doodgeschoten 17-jarige Mohammed (van website
AT5).

Hassane Ouled Ali schreef op Facebook een
ontroerende brief aan burgemeester Jozias van
Aartsen. Hij vraagt hem om de veiligheid van de
bewoners van de Oostelijke Eilanden zoveel mogelijk te
garanderen. Lees hier de brief.

Familie en vrienden organiseren op vrijdag 16 februari
een stille tocht voor Mohamed Bochikhi. De tocht start
om 18:00 uur in het Oostenburgerpark.

Eilandenoverleg organiseert
verkiezingsspecial op 14 februari 20:00 u
in De Witte Boei
Op 21 maart zijn de verkiezingen voor zowel de
gemeenteraad als de stadsdeelcommissie Centrum. Het
Eilandenoverleg organiseert op 14 februari 20:00 uur
in De Witte Boei een speciale bijeenkomst om kennis te
maken met de kandidaten voor kieskring Centrum-
Oost voor de stadsdeelcommissie Centrum. De



kandidaten krijgen de gelegenheid om zich voor te
stellen en krijgen vervolgens vijf vragen voorgelegd
(lees die hier). Daarna is er ruimte voor discussie met
de zaal. Tot nu toe hebben de volgende kandidaten
toegezegd te komen:

Elmar Jansen en Neeria Oostra, nr. 1 en 2
van GroenLinks
Diederik Brink, nr. 2 van D66
Raphael van Kraaij, nr. 1 van de VVD
Lisa van de Boogaard, nr. 1 van de PvdA
Michel van Wijk en Gert-Jan van der
Weijden, nr. 1 en 2 van Bewoners Amsterdam
Centrum (BAC)
Hein Westerouwen van Meeteren,
persoonlijke lijst Zorgen voor Elkaar en de Stad
(ZES)

Het gesprek met de kandidaten begint om 20:30 uur.
Het eerste half uur bespreekt het Eilandenoverleg de
dodelijke schietpartij in het speeltuingebouw
Wittenburg en de gevolgen daarvan. Alle
buurtbewoners zijn welkom. Lees hier de volledige
agenda van het Eilandenoverleg van 14 februari.

Nog meer afsluitingen rond
Oosterdoksdraaibrug

Nadat per 1 januari de Oosterdoksdraaibrug en de
Oosterdokskade voor 2,5 jaar voor alle verkeer zijn
afgesloten ten behoeve van de nieuwbouw van
Booking.com op het Oosterdokseiland (zie ons eerdere
bericht), wordt per 1 april nu ook de Oosterdoksstraat
aan de oostzijde afgesloten voor alle verkeer tot
augustus 2019 . Dat betekent dat zelfs een voetganger
vanaf het Oosterdokseiland niet meer naar de Kop
Dijksgracht en het Marineterrein kan komen. De enige
route is nu via de IJzijde: de Ruyterkade/Piet Heinkade
naar de tramhalte bij het muziekgebouw en daar per
trap of lift naar beneden.

Het Eilandenoverleg blijft aandringen op maatregelen
om de bereikbaarheid van het Marineterrein te



verbeteren.

Ontwerp Oosterspeeltuin en schoolplein BOE vastgesteld
(Nieuwsbericht van onze website)

Op 19 december 2017 heeft het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum het
definitief ontwerp vastgesteld van de Oosterspeeltuin (door het stadsdeel ten
onrechte 'speeltuin Oostenburg' genoemd) en het schoolplein van de BOE.

Het concept inrichtingsplan is met een werkgroep bestaande uit bewoners,
overige belanghebbenden (BOE, DOCK, Wereldkids, Sciandri) en stadsdeel
Centrum in een aantal bijeenkomsten besproken. Dit participatietraject met de
werkgroep is afgerond in mei 2017. De uitkomsten van de verschillende
bijeenkomsten zijn uitgewerkt door de ontwerper tot een Definitief Ontwerp. De
omgevingsvergunning heeft in oktober 2017 ter visie gelegen.

Naar verwachting is de technische uitwerking en aanbesteding gereed rond
zomer 2018. Dan volgt de start uitvoering in het najaar 2018.

Omwonenden en belanghebbenden worden tijdig vooraf hierover geïnformeerd.

Kees Hoekert overleden, grootvader van
de Nederwiet

Kees Hoekert noemde zich directeur van de Lowlands
Weed Company. Hij propageerde in de jaren zestig en
zeventig de wietteelt vanaf zijn woonboot 'De Witte
Raaf' in de Kattenburgergracht. Op zijn boot en in de
rechtszaal dwong Kees Hoekert het Nederlandse
gedoogbeleid van softdrugs af. Hij plantte zelfs hennep
in de plantenbakken van het politiebureau tegenover
zijn boot aan de Kattenburgergracht. Hij werkte veel
samen met Robert Jasper Grootveld en Julius



Vischjager. Op zijn boot is in 1966 de rookbom
gemaakt die werd gegooid naar de Gouden Koets bij
het huwelijk van Beatrix en Claus.

Hij had een turbulent leven; hij had zes kinderen bij
vijf vrouwen, is twee keer getrouwd geweest en heeft
met zestien vrouwen op De Witte Raaf gewoond.
Opmerkelijk is dat hij uit een streng gereformeerd nest
kwam. Hij voltooide het gymnasium, haalde een
onderwijzersakte en zelfs een godsdienstakte, was
assistent trouwambtenaar en nachtsteward op de
Holland-Amerikalijn. Ook woonde hij enige tijd in Parijs
om Romanistiek te studeren aan de Sorbonne.

Hij was een bekende verschijning op de Oostelijke
Eilanden. Op het laatst met name door zijn
drankgebruik, wat hem uiteindelijk de das om deed. Hij
is op 88-jarige leeftijd in een verpleeghuis in Elburg
overleden.

Op vrijdag 5 januari is een indrukwekkende
herdenkingsbijeenkomst gehouden voor Kees Hoekert
in de Oosterkerk, Kleine Wittenburgerstraat 1.

Lees hier het uitgebreide artikel over Kees Hoekert uit
de Volkskrant van 2 januari.

Sloop- en bouwwerkzaamheden Sint
Jacob gestart. Duur: 3,5 jaar

Ondanks alle bezwaren uit de buurt heeft het College
van B&W in december de omgevingsvergunning
afgegeven voor gebouw ‘De Nieuwe Plantage’, dat in
de plaats komt van Sint Jacob aan de Plantage
Middenlaan.

De bouwcombinatie Koopmans-Mobilis-Nico de Bont
(naam: "De Nieuwe Plantage") start vanaf 22 januari
met de bouwactiviteiten voor 325 appartementen voor
ouderen, te beginnen met de sloop van het bestaande
gebouw. De omgevingsvergunning is in december 2017
verleend.

Op 20 januari organiseerden de bouwers een
informatiebijeenkomst voor omwonenden over wat
sloop, bouw en renovatie voor de omgeving betekenen.
Een video-animatie van sloop en nieuwbouw is nog te
zien op youtube.

In het verslag is aan de hand van vraag en antwoord te
lezen wat voor overlast de komende3,5 jaar te
verwachten valt. De werktijden zijn van 7:00 tot 19:00
uur. Het voetpad aan de Plantage Middenlaan kan
tijdens de bouw niet gebruikt worden en het fietspad
wordt naar de rijbaan verlegd.

Er werd gevraagd of buurtbewoners voorrang kunnen



krijgen bij de toewijzing. De toewijzingsregels zijn nog
niet bekend. Alle woningen worden vrije
sectorhuurwoningen. Iedereen kan zijn interesse
kenbaar maken op www.hureninsintjacob.nl.

Er komen geen winkels. De bedrijfsruimten zijn
bedoeld voor maatschappelijke en ondersteunende
functies, zoals fysiotherapie. Ze bevinden zich op de
begane grond in het monument, dus niet aan de
straat.

Locatiemanager is Mariëlle Blankestijn van Westerlaak.
Op werkdagen kunt u telefonisch contact met haar
opnemen via 053 4600600 of per e-mail een afspraak
maken via denieuweplantage@koopmans.nl. U kunt
ook op de hoogte blijven via Facebookpagina De
Nieuwe Plantage. Volg deze pagina en u ontvangt
automatisch updates.

Lees hier het volledige verslag over de bijeenkomst op
20 januari.

Vervolg knip Amstel-oost: linksaf-verbod
Nieuwe Keizersgracht

Verkeerscirculatie na de knip: extra verkeer Nieuwe
Keizersgracht.



Op de Nieuwe Keizersgracht komt ter hoogte van de
kruising met de Weesperstraat een linksaf-verbod voor
autoverkeer vanaf de Amstel. Ook rechtdoor rijden
wordt er verboden. Met deze maatregel hoopt het
stadsdeel de overlast van sluipverkeer op de Nieuwe
Keizersgracht te beperken. Tot de maatregel is eind
januari besloten in een overleg van bewoners van
Amstel en Nieuwe Keizersgracht met bestuurslid
Jeanine van Pinxteren van stadsdeel Centrum.

Aanleiding voor het overleg was het grote aantal auto’s
dat op de hoek van Amstel en Nieuwe Keizersgracht
rechtsaf slaat, vooral tijdens de avondspits en in de
vroege avond. De stroom auto’s over de smalle gracht
is op gang gekomen sinds de doorgang langs de
Hermitage voor autoverkeer is afgesloten door twee
paaltjes op de brug over de Nieuwe Keizersgracht Met
die afgelopen najaar genomen maatregel hoopte het
stadsdeel een einde te maken aan het gebruik van de
Amstel Oostzijde als sluiproute tussen de
Sarphatistraat en het stadscentrum.

Dat sluipverkeer was het gevolg van het afsluiten van
de Munt voor autoverkeer eind 2016.

Ontwerp-uitwerkingsplan VOC-kade voor
Oostenburg-Noord ter visie en
ontwikkelaar kavel 5 en 6 bekend
Vanaf 19 januari ligt het ontwerp-uitwerkingsplan voor
deelgebied VOC-kade van het bestemmingsplan
Oostenburg-Noord ('Stadswerf Oostenburg') gedurende
zes weken (dus t/m 1 maart) ter visie, tegelijk met het
ontheffingsverzoek tot vaststelling van hogere waarden
Wet Geluidhinder.

Deelplan VOC-kade omvat de nog te bouwen blokken
tussen Roest, het hotel, de Wittenburgervaart en de
Oostenburgermiddenstraat. Roest en het hotel vallen
erbuiten. De Werkspoorhal is wel in dit deelplan
opgenomen als te behouden monument. Er zijn drie
torens toegestaan, een van 46 meter hoog aan de
Bontiusplaats, een van 46 meter achter het hotel aan
de Oostenburgermiddenstraat en een van 39 meter
naast de Werkspoorhal aan de VOC-kade. De overige
gebouwen aan de VOC-kade worden maximaal 26
meter hoog (8 verdiepingen) maar moeten per kavel
minstens twee verdiepingen in hoogte variëren ten
opzichte van het naastgelegen kavel.

Alle documenten samen omvatten bijna 900 pagina's,
voornamelijk bijlagen bij de toelichting in de vorm van
onderzoeksrapporten. Zie hiervoor het dossier
'Planvorming Oostenburg-Noord', scroll naar beneden
onder 'Documenten'.



VORM Ontwikkeling is als winnaar uit de bus gekomen
in de tender voor kavel 4 en 5 op Oostenburg, het stuk
grond tussen Roest en de Werkspoorhal. Hier komen
alleen vrije sectorwoningen. De ontwikkelaar had
volgens de selectiecommissie het beste plan en bracht
daarnaast ook het hoogste bod uit voor de grond. Peter
Kramer, directeur Vastgoed en Ontwikkeling van
Stadgenoot: ‘Dit overtreft onze stoutste dromen’. Hij
zegt ook: “Het geeft ons de ruimte onze ambities op
het gebied van sociale woningbouw door de hele stad
waar te maken.” Voor de Buurtwerkgroep Oostenburg-
Noord is dit een bevestiging dat Oostenburg-Noord
voor Stadgenoot vooral een wingewest is, met weinig
ambities in de sociale huur voor deze woonwijk zelf.
Vanaf 7 februari t/m 20 maart ligt ook het deelplan
Oostenburgervaart ter visie, gelegen tussen
Bontiusplaats, Oostenburgervaart,
Oostenburgerdwarsvaart en van Gendthallen. Het is
hier te raadplegen.

Op 22  februari 19:30 – 21:00 u is er een inloop/
informatieavond in het INIT-gebouw.

Nieuws in het kort
Nieuwjaarsreceptie Oosterkerk druk bezocht. Lees hier meer.
Oosterdoksdraaibrug nu echt dicht. Antwoord B&W raadsadres
Eilkandenoverleg. Lees hier meer.
Bericht voor huurders van De Key 65+ die willen verhuizen naar een
meer geschikte woning. Lees hier meer.
Buurtconferentie Plantage Weesperbuurtvereniging: grote opkomst,
levendige discussies. Lees hier meer.
Verbouwing Diamantbeurs door Capital C: eind februari start
gevelrestauratie. Lees hier meer.

Vooruitblik
Herinrichting Plantage Middenlaan en tramhaltes Artis
De aangekondigde informatieavond zal in het voorjaar plaatsvinden. Het
gaat niet alleen om de Plantage Middenlaan, maar ook om andere
hoofdstraten in de Plantagebuurt.



Uitwerkingsplannen Oostenburg-Noord. De uitwerkingsplan VOC-
kade en Oostenburgervaart liggen nu ter visie. Over zes weken wordt
ook het uitwerkingsplan voor deelplan Dijksgracht verwacht. Het
stadsdeel en de ontwikkelaars organiseren op 22 februari vanaf 19:30
uur een inloop-informatiebijeenkomst in het INIT-gebouw.

Belangrijke data in februari en maart 2018
12 februari 18:30 – 20:00 u informatiebijeenkomst door Hub Studio’s
over woningbouwplannen Koning William. Hoogte Kadijk 145b.
13 februari 19:00 Meet-up: Kansen voor sport en spel op het
Marineterrein, Commandantswoning Marineterrein
14 februari 20:00 u Eilandenoverleg verkiezingsspecial in De Witte
Boei.
16 februari 18:00 u Stille tocht voor Mohamed Bouchikhi vanaf
Oostenburgerpark.
18 februari 14:00 u - 17:00 u Buurtbijeenkomst in De Poort,
Kattenburgerstraat 150. Thema ‘ontmoeting’, met film, discussie en
drankje/hapje.
19 februari 19:00 u  Informatieavond plannen rond het
Oosterdokseiland en CS. Hotel Double Tree by Hilton.
20 februari 19:00 u Marineterrein: Bijpraten met de buurt.
Commandantswoning, Marineterrein. Stand van zaken planvorming.
21 februari 17:00 – 19:00 u inloop-informatieavond uitvoering
Eilandenboulevard met o.a. afsluitingen en omleidingen.
22 februari 19:30 u Informatieavond uitwerkingsplannen Oostenburg-
Noord in het INIT gebouw.
11 maart 14:00 u – 17:00 u Conferentie georganiseerd door
Buurtplatform Kattenburg-Marineterrein over de invulling van het
Marineterrein en de gevolgen voor de omgeving. In De Witte Boei.
13 maart 11:30 – 12:30 u Buurtoverleg van het Eilandenoverleg in De
Witte Boei. Open inloop.
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