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Betrokkenheid
Misschien kent u of bent u iemand, die bij de buurt
betrokken is. Zelf kende ik eerst vooral van die mensen
en nu ben ik er een van. Betrokken geraakt bij het
buurtoverleg, bij het stadsdorp en bij de
buurtorganisatie. Ook betrokkenheid kent vele tinten
grijs. Die van de mensen: coup soleil grijs. Die van de
zaken: zij zijn nooit zwart wit. Die van de procedures:
afgrijselijk soms.

Wat past er nu beter in een Plantagebuurt dan een
Groene Loper, maar voor een stukje van ruim honderd
meter groen tonnen in het rood? Of het stokje
overnemen van mensen, die wijs en grijs zijn
geworden in jaren van overleg? Rol je er in of neem je
het over? Met enige verbazing kijk ik terug en met wat
schrik ook vooruit. Hoe begon het en waar gaat het
heen?

Als leraar en bewoner raakte ik zeer betrokken bij mijn
Joodse buurt. Nooit gedacht dat ik tegen de plaatsing
van een Holocaust Namenmonument zou zijn in het
Wertheimpark. Ben ik van kleur verschoten? Nee! Ben
ik van gedachten veranderd? Eigenlijk ook niet of
misschien toch wel. Betrokkenheid maakt het verschil,
zet de toon en geeft kleur aan de zaak.

Henk van der Westen
bestuurslid Buurtorganisatie 1018



Drie varianten herinrichting
Eilandenboulevard.
Inspraakvergadering 1 juli en
voorbereidende
buurtvergadering 22 juni
(20:30 u Witte Boei)
De varianten hebben betrekking op
het wegprofiel (wel of niet een fietspad
aan de waterkant), groen en bomen,
parkeerplaatsen en al dan niet
stoplichten bij de Oosterkerk.

Eén van de varianten is de variant
‘Eilandenoverleg’ Daarin is ruimte
gevonden voor een breder voetpad bij
het Kattenburgerplein zonder dat het
kruispunt in de richting van de huizen
verlegd hoeft te worden. In plaats van
een rammelstrook bevat het een
fietspad aan de waterzijde.
Info: zie www.buurtorganisatie.nl
onder Menu, ‘dossiers’.

De bewonersavond op 22 juni is
bedoeld om te zoeken naar zoveel
mogelijk gezamenlijkheid in de
bewonersstandpunten. Alle bewoners
worden daarvoor met een
huis-aan-huis verspreide flyer
uitgenodigd.

Sail 19 t/m 23 augustus en
verkeersmaatregelen
(Nieuwsbericht van onze website)

Tijdens Sail, 19 t/m 23 augustus, zullen de Piet
Heinkade en de De Ruyterkade worden afgesloten voor
autoverkeer. Dit zal gevolgen hebben voor de
Kattenburgerstraat en de Eilandenboulevard.

Lijn 10 rijdt niet verder dan het Tropenmuseum en bus
65 en 48 rijden tot het Borneoeiland. Lijn 26 blijft wel
rijden.

Download hier de Sail-plattegrond.
Zie ook www.sail.nl en www.amsterdam.nl/sail

Buurtwerkgroep Oostenburg-Noord dient
zienswijze in bij
ontwerpbestemmingsplan Stadswerf
Oostenburg
(Nieuwsbericht van onze website)



De Buurtwerkgroep Oostenburg-Noord heeft een
uitgebreide zienswijze met 13 punten opgesteld over
het ontwerpbestemmingsplan voor het voormalige
Storkterrein.

Lees de zienswijze op www.buurtorganisatie1018.nl
onder Dossiers, Planvorming Oostenburg-Noord. De
voornaamste punten zijn:

Maak een openbare oever langs de gehele
Oostenburgervaart en Oostenburgerdwarsvaart
Geen hoogbouwtorens van 42 meter langs de
Wittenburgervaart. Concentreer de hoogbouw
langs het spoor.
Het hele plan wordt te dicht en te hoog
bebouwd; dat gaat ten koste van de kwaliteit.
Langs het spoor moet een geluidsscherm
komen.
We willen gemengde buurten. Er moet meer
sociale huur komen dan 20% en daarbinnen
moet naast woningen voor ouderen ook 40%
voor gezinnen met kinderen gebouwd worden. 

De behandeling van bestemmingsplan en zienswijzen
in de Bestuurscommissie wordt niet eerder verwacht
dan 25 augustus.

Vooruitblik juni t/m september
Op 27 mei en 1 juni heeft het stadsdeel buurtgesprekken gehouden in resp. de
Plantage Weesperbuurt en de Oostelijke Eilanden. Samen met de uitkomsten
van een enquete die door 195 bewoners van de Plantage-Weesperbuurt en 322
bewoners van de Oostelijke Eilanden en Kadijken is ingevuld, moet dat input
opleveren voor het concept-jaarplan 2016 Centrum-Oost. Een concept daarvan
wordt in september verwacht. Het stadsdeel zal daarin reageren op alle
suggesties uit de buurtgesprekken. Op dat concept kan dan ook weer
gereageerd worden.

Wat betreft het Namenmonument is niet duidelijk waarom de besluitvorming
zoveel langer duurt dan eerder aangekondigd.

Na de zomer gaat de gemeenteraad besluiten over de nota’s ‘Agenda groen’,
‘Uitvoeringsagenda mobiliteit’ en ‘Stad in balans’ en de ‘Watervisie’.

Interessant is om het Marineterrein als nieuw stadspark te bepleiten.

De Plantage-Weesperbuurt heeft belang bij snellere versmalling van de
Weesperstraat en de locatie van parkeergarages in de buurt.

De Stichting Tussen Amstel en Weesper heeft een raadsadres gestuurd in
reactie op ‘Stad in Balans’ met een aantal zorgpunten vanwege drukte en
toerisme.

Belangrijke data in juni en juli 2015
17 juni 14:30 uur Verzetsmuseum: Themamiddag Prettig ouder worden



in de Plantage Weesperbuurt. Informatie voor ouderen over
veranderende regelingen en wat u zelf kunt doen.
17 juni 19:00 uur OBA: Inspraakavond ontwerp openbare ruimte
Dijksgracht-West. De bewoners vragen steun voor een petitie om de
Dijksgracht als groene oase te behouden. Zie
www.facebook.com/dijksgrachtamsterdam
22 juni 20:30 uur Witte Boei: Bijeenkomst voor alle buurtbewoners over
de plannen voor de Eilandenboulevard, ter voorbereiding van de
inspraakavond van 1 juli.
24 juni 20:00 uur Witte Boei: Eilandenoverleg met o.a. gesprek met de
Ondernemersvereniging en mogelijkheden zonnepanelen op daken.
27 juni v.a. 16:00 u Vierwindenhuis Wittenburg: feest 25-jarig bestaan.
Zie www.vierwindenhuis.nl
27 juni 18:00 uur Wilhelmina Blombergplein Oranje-Nassaukazerne:
Buurtbarbecue met optreden salsaband Los Lamalos.
1 juli avond locatie n.n.b. Informatie en inspraakavond door stadsdeel
centrum over varianten herinrichting Eilandenboulevard.
6 juli 20:00 uur Café Eik en Linde: Plantage Weesperbuurtoverleg.
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