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Oud en nieuw
Ik woon zo’n 35 jaar in de Plantage. Er veranderde
veel, en er staat ons nog heel wat te wachten. Meer
studenten. En meer toerisme, dat is wat de stad wil:
hotels en short stay. Veel mensen kwamen ooit in deze
rustige buurt wonen omdat ze de sfeer bijzonder
vonden en zij willen graag dat die zo blijft. Tuurlijk, er
spelen ook verschillende belangen. We willen meer
groen en minder auto’s, maar ook de kleine bedrijfjes
en middenstand behouden. Ouderen willen hun auto
dichtbij kunnen parkeren. En sluit je ergens een straat
af, dan klagen mensen in andere straten over
toenemend ´sluipverkeer´.

De Stad ontwikkelt beleid en besluit wat kan, mag en
moet en moet de belangen wegen. Het spanningsveld
is voelbaar. Er staat zo veel te gebeuren, wat is de
impact ervan op het leven in de buurt? Bewoners
voelen zich vaak door de gemeente voor het blok
gezet. Of het nou gaat om het kappen van bomen, het
slopen van gebouwtjes of om andere situaties,
vergunningen worden soms te makkelijk afgegeven, en
er wordt te weinig gehandhaafd.

Laatst kwam ik toevallig te spreken met een
ambtenaar die ik altijd wel hoog heb. Ik zei: bewoners
willen zo graag het gevoel van deze buurt behouden.
Hij zei:: 'Petra, het verandert. Het gaat gewoon zo. Als
je het niet wilt, ga dan verhuizen. Maak plaats. Er
staan hordes op de stoep die hier dolgraag willen
wonen’. Dat is het dus. Het moet, het gaat, het zal.
Oud en nieuw? Vooral dus nieuw. Het schokte me. Of
had ik het kunnen raden? Zo gaan de dingen toch?
What‘s new?



Petra Catz
Bestuurslid Stichting Buurtorganisatie 1018

Vanaf 16 februari elke dinsdag
11:30 – 12:30 u Witte Boei:
Buurtspreekuur Oostelijke Eilanden
en Kadijken
Het Eilandenoverleg start op 16 februari 2016 met een
nieuw wekelijks buurtspreekuur, elke dinsdag van
11:30 tot 12:30 uur in buurthuis De Witte Boei, Kleine
Wittenburgerstraat 201, voorafgaand aan de buurtsoep
van 12:30-13:30 uur. Het spreekuur vindt plaats in
samenwerking met de politie (wijkagent) en IJsterk.
Het spreekuur staat open voor alle bewoners en
gebruikers van de Oostelijke Eilanden, de Czaar
Peterbuurt, het Funen, het OranjeNassaukazerneterrein
en de Kadijken.

Het nieuwe spreekuur is bedoeld voor iedereen die
vragen, problemen, klachten of ideeën heeft over zijn
woon- en leefomgeving en wat er verder in de buurt
speelt. Het kan gaan over overlast, bijvoorbeeld van
horeca of evenementen, over onveiligheid of over
sociale problemen of welzijnsvoorzieningen. Het kan
ook gaan over plannen en projecten van het stadsdeel
of de gemeente of over wat ze juist niet doen, maar
wel zouden moeten doen.

Het Eilandenoverleg hoopt met dit spreekuur nog beter
te kunnen aansluiten op wat er in de buurt leeft en wil
samen met politie en IJsterk bewoners direct helpen
om een oplossing voor hun problemen te vinden.
Wie niet kan komen op het buurtspreekuur kan zijn
vraag voorleggen via e-mailadres
eilandenspreekuur@buurtorganisatie1018.nl of vragen
om telefonisch contact via De Witte Boei, tel.
020-6223879. Na het eerstvolgende buurtspreekuur
ontvangt u dan een reactie.

Nieuwe brug over Dijksgracht naar
Marineterrein
Op 11 januari openden burgemeester Van der Laan en
minister Blok de nieuwe brug over de Dijksgracht naar
het Marineterrein. Hij heet Commandantsbrug.
Iedereen die op 11 januari over deze brug ging, werd
getrakteerd op warme chocolademelk.

Met de nieuwe brug worden het stationsgebied, het
Marineterrein en Kattenburg direct met elkaar
verbonden en wordt een nieuw stuk Marineterrein
publiek toegankelijk, namelijk de kop en de westelijke
kade. Voetgangers en fietsers kunnen dan via de
hoofdingang naar Kattenburg. Het fietspad volgt (nog)



niet de kortst mogelijke route omdat Defensie nog tot
2018 op een groot deel van het terrein aanwezig zal
blijven.

Tijdens ministersconferenties zal de route gesloten
zijn. Zie voor het programma van de Europese top ons
nieuwsbericht van 23 december.

IJsterk concentreert zich op kinderopvang
en stoot welzijnstaken af
(Nieuwsbericht van onze website)

Uitgangspunt is dat de dienstverlening in stand blijft en
de werkgelegenheid van de vierhonderd werknemers
behouden blijft.

IJsterk maakt in een nieuwsbericht op de eigen website
bekend dat de stichting IJsterk zich wil concentreren
op de buurtgerichte kinderopvang en de welzijnstaken
wil afstoten. In postcodegebied 1018 gaat het dan
onder meer om de activiteiten in Buurthuis De Witte
Boei, de speeltuin Wittenburg, de speeltuin naast de
BOE-school en het jongerenwerk in De Clutch.

De medewerkers van IJsterk zijn deze week op de
hoogte gebracht dat het bestuur van IJsterk
verkennende gesprekken is gestart om welzijnstaken
over te dragen aan stichting DOCK Amstel & Zaan.

Voor IJsterk Peuterspeelzalen zijn verkennende
gesprekken gestart met stichting Dynamo Amsterdam.

Als reden voor deze splitsing noemt het bestuur dat
het aanbod van IJsterk erg versnipperd is en dat is
moeilijk voor een kleine organisatie. Ze willen liever
één ding goed doen voor één duidelijke doelgroep dan
veel voor iedereen.

Besluit Werkspoorhallen op Oostenburg:
één van de twee blijft behouden
(Nieuwsbericht van onze website)

Na ruim een jaar studie en overleg is een compromis
bereikt over de monumentenstatus van de
Langhouthallen (nu Werkspoorhallen genoemd, niet te
verwarren met de Van Gendthallen): de zuidwestelijke
hal, tevens de oudste (1929), blijft behouden met
monumentenstatus en de andere hal wordt gesloopt.
Dit heeft de Bestuurscommissie Centrum op 5 januari
2016 besloten.

De Buurtwerkgroep Oostenburg-Noord was
aanvankelijk voor sloop van beide hallen, mede uit
angst dat het geluidsoverlastgevende gebruik zou
worden voortgezet. Zij heeft zich in het najaar van



2014 door buurtgenoot Titus Dekker laten overtuigen
van de monumentale waarde die onder de bekleding
van metalen golfplaten schuil gaat en schreef op 14
oktober een brief aan het stadsdeel ter ondersteuning
van de aanvraag van de monumentenstatus, onder de
voorwaarde dat toekenning niet zou mogen leiden tot
hoger bouwen aan de rest van de VOC-kade.

Stadgenoot had grote bezwaren tegen deze late
aanvraag van de monumentenstatus, want dat
betekende minder woningen en daarmee een verlies
van € 12 miljoen. Er volgde een lange periode van
onderzoek en overleg. Het onderzoek werd in opdracht
van beide partijen uitgevoerd door de TU Delft en dat
resulteerde in een fraai rapport, interessant vanwege
het historisch verhaal en de vele illustraties. Eén hal
behouden in plaats van woningbouw kost 3,3 miljoen.
Daarom is voor dit laatste gekozen. Stadgenoot wordt
gecompenseerd door bestemmingsplanwijzigingen: een
deel ‘werken’ wordt omgezet in ‘wonen’, de hal wordt
openbare ruimte en komt in de plaats van een
dwarsstraat en er wordt volume toegevoegd. Zie ook
het dossier Oostenburg-Noord op onze website.

Nieuws in het kort
Stadgenoot gaat deel grond Oostenburg-Noord verkopen. Lees hier
meer.
Geen sociale huurwoningen in nieuwbouw Sint Jacob. Lees hier meer.
Compromis herinrichting Dijksgracht West met behoud groen karakter.
Lees hier meer.
Voetbalvereniging Torpedo Kattenburg in oprichting (Marineterrein). Lees
hier meer.

Vooruitblik
Bestemmingsplan Oostenburg-Noord
Op 22 maart wordt de behandeling van het bestemmingsplan in de
Bestuurscommissie verwacht. Vanaf 20:00 uur Stadhuis kr. 0239. De
Buurtwerkgroep maakt zich sterk voor minder hoogbouw aan de VOC-kade en
een openbare oever langs de Oostenburgervaart. Toon uw steun door uw
aanwezigheid.

Rechtszaken De Wittenberg
De omgevingsvergunning voor de verbouw van De Wittenberg kan niet
geweigerd worden, maar wel de vergunning voor woningonttrekking ten
behoeve van short-stay. Of dat terecht is, wordt onderdeel van een rechtszaak
tussen de eigenaar, de Diakonie, en de gemeente op 31 maart. Daaraan
voorafgaand is er op 11 februari een rechtszaak waarin de rechter gevraagd
wordt om de bouwwerkzaamheden op te schorten.

Belangrijke data in februari en maart 2016
10 februari 20:00-22:00 u Witte Boei: Eilandenoverleg. Te gast zijn



twee bewonerscommissies uit de Czaar Peterbuurt. En hoe verder met
het bestemmingsplan oostenburg-Noord?
11 februari 10:00 u Rechtbank Parnassusweg: verzoek voorlopige
voorziening De Wittenberg (stoppen bouwwerkzaamheden).
11 februari 19:30-22:00 u Pakhuis De Zwijger: inloopspreekuur voor
omwonenden van de spoorbaan, georganiseerd door ProRail. Er komen
veel meer treinen en achter Oostenburg wordt een fly-over gebouwd.
Dat zal gevolgen hebben voor het geluid. Laat u informeren en stel
vragen.
18 februari 20:00 u Witte Boei: Lezing door Sybrand Hekking over
stedelijke initiatieven om de meting van luchtkwaliteit te verbeteren. Hoe
kan dit toegepast worden op de Oostelijke Eilanden?
24 februari 19:30 u Diamantbeurs, Weesperplein 4, informatieavond
verbouwing Diamantbeurs tot verzamelgebouw voor uitgevers en
creatieve bedrijven.
21 maart 20:00 u café Eik en Linde: Plantage Weesperbuurtoverleg.
22 maart 20:00 u Voorlopige datum behandeling bestemmingsplan
Oostenburg-Noord in Bestuurscommissie Centrum. Stadhuis, kr. 0239.
31 maart 10:30 u Rechtbank Parnassusweg: zitting over weigering
vergunning voor woningonttrekking De Wittenberg.
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