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Kogelgaten in de Poolstraat
Mijn nieuwe filmscript heeft als voorlopige titel:
schoten missen doel. Het is een werktitel, nog niet
pakkend genoeg om alle inwoners van 1018 naar de
bioscoop te krijgen. Inderdaad de film wordt op locatie
geschoten, ergens bij de Poolstraat.

De generale repetities lieten zo’n 20-tal kogelgaten
achter. Helaas was er een licht gewonde te betreuren,
maar die mocht na een paar uur alweer weg uit het
ziekenhuis. De schutter was in mijn script beland –
weinig ervaren, niet wetend wat echte wraak nodig
heeft. Of was er een andere schutter in mijn script
komen wandelen, die niet alleen moordde, maar ook
het hoofd op de stoeptegels tegenover een koffiebar
plaatste?

De actie in de film speelt zich af in een woonwijk met
gewone mensen, de Oosterkerk als plaats van
handeling. Tollenaars, zwart geld handelaars, dealers
in hi-makertjes, makelaars in Blije Buurten,
talentontwikkelaars voor duistere zaken, koppelaars in
sociale cohesie, headhunters in inspraak, politieke
beesten, lobbyisten, procedure neukers: zij zijn de
acteurs van de film. Zij spreken de taal van de macht.
Hun tongen zijn gespleten, zij zingen het levenslied
van de afgrond in plaats van Gods lof in de kerk.

Het wordt een sombere film, als de scriptschrijver niet
ingrijpt. Die laat het er niet bij zitten. Als tegengif geeft
hij de acteurs mooie dialogen over zelfredzaamheid,
zelfbeschikking, sociaal vangnet, de groene omgeving.
De duistere krachten krijgen geen kans meer en
bloemen zullen bloeien in de kogelgaten van de



Poolstraat. De acteurs worden de blijde verkondigers
van de nieuwe boodschap: leve onze buurt.

André Agterof
Voorzitter Buurtorganisatie 1018

12 oktober: BO 1018 organiseert
thema-avond ‘Zonnepanelen op uw dak’
voor huurders en VVE’s in 1018
Buurtorganisatie 1018 organiseert op woensdagavond
12 oktober 20:00 uur een thema-avond over
zonnepanelen in De Witte Boei, Kleine
Wittenburgerstraat 201.

Zonnepanelen worden steeds beter en goedkoper,
maar als je een luchtfoto van de daken van de
Oostelijke Binnenstad bekijkt, dan zie je veel lege
daken die niet worden benut. Daar wil BO1018 graag
verandering in brengen. Het kan, ook op uw dak of een
ander dak in uw buurt.

Wat zijn de mogelijkheden om als bewoners zelf
initiatieven te nemen?

Deskundigen leggen uit welke opties er zijn voor
zowel huurders als VVE’s.
Bewonersgroepen die al begonnen zijn, vertellen
over hun ervaringen.
Organisaties die dergelijke groepen
ondersteunen geven adviezen hoe je zoiets
organiseert.
De woningcorporaties zijn uitgenodigd om te
vertellen hoe ze kunnen meewerken.

De avond wordt afgesloten met een borrel om
informeel verder te kunnen praten met de deskundigen
en met elkaar.

Geïnteresseerden kunnen zich melden via het
emailadres
info@buurtorganisatie1018.nl.

Rechtbank blokkeert Short Stay in De
Wittenberg; Diaconie gaat in beroep bij
Raad van State
(Nieuwsbericht van onze website)

Op 22 juli 2016 heeft de rechtbank het beroep
afgewezen van de Lutherse Diaconie tegen de
weigering door de gemeente van een
woningonttrekkingsvergunning voor voormalig
verpleeghuis De Wittenberg.

De Diaconie, eigenaar van het gebouw, wil hier Short
Stayappartementen in laten bouwen. De uitspraak kan



betekenen dat er geen Short Stay in het gebouw komt,
maar woningen.

In een bewonersbrief d.d. 27 juli van aannemer Hillen
en Roosen staat dat de Diaconie in hoger beroep gaat
bij de Raad van State. Een uitspraak wordt verwacht in
het tweede kwartaal van 2017.

Intussen gaan de Diaconie en de aannemer gewoon
door met de sloop- en bouwwerkzaamheden.
Omwonenden hebben bij stadsdeel Centrum een
handhavingsverzoek ingediend, maar het stadsdeel
zegt pas te kunnen ingrijpen op het moment dat het
Short Staybedrijf van start gaat.

In memoriam Leon Deben
(Nieuwsbericht van onze website)

Leon Deben, voorzitter van de Stichting Vrienden van
de Plantage en van Stadsdorp Centrum Oost en
redactielid van buurtmagazine 1018 is op 4 augustus
aan de gevolgen van een hartstilstand overleden.
Deben werd 74 jaar.

Na een studie sociologie in Utrecht kwam Leon Deben
in 1970 naar Amsterdam, waar hij tot zijn pensionering
in 2007 als stadssocioloog werkte bij de Universiteit
van Amsterdam.

Na zijn pensioen werd hij nog actiever in de buurt dan
hij al was. Van 2002 tot 2006 was hij fractieleider van
de PvdA in Centrum.

In 2013 richtte hij Stadsdorp Centrum Oost op met als
doel om ouderen de kans te geven zo lang mogelijk
actief, gezond en veilig in hun eigen buurt te blijven
wonen. De buurt was belangrijk voor Leon Deben. Hij
was actief lid van de
Plantage/Weesperbuurtvereniging. Daarnaast
organiseerde hij de maandelijkse lezingen van de
SOOP, de Ontmoetingsplek voor Ouderen in de Nieuwe
Kerkstraat.

Ook speelde hij een belangrijke rol bij het samengaan
in 2014 van de Eilander en de Plantage/
Weesperbuurtkrant in het nieuwe buurtmagazine 1018.
In dat nieuwe blad verzorgde hij de UIT-agenda en
schreef hij artikelen over bijzondere gebouwen en
kunstwerken in de buurt.

Leon Deben was niet alleen bijzonder actief tot het
einde van zijn leven, hij was ook een buitengewoon
aimabel mens. Hij was gedreven, maar vooral ook
beminnelijk, zachtaardig, en humorvol. In de
Plantage/Weesperbuurt zal Leon Deben erg worden
gemist.



Gemeenteraad kiest voor meer sociale
huur op Oostenburg-Noord
(Nieuwsbericht van onze website)

Op 14 juli heeft de gemeenteraad een amendement
van SP, GroenLinks en Partij van de Arbeid
aangenomen bij de vaststelling van het
bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg om het
aandeel sociale huurwoningen uit te breiden van 14
naar 20% van het bruto woonvloeroppervlak. Het
totaal aantal te bouwen woningen op
Oostenburg-Noord bedraagt circa 1200. Omdat sociale
huurwoningen doorgaans gemiddeld kleiner zijn dan
vrije sectorwoningen, zal het percentage sociale huur
van het aantal woningen waarschijnlijk hoger zijn dan
20%. Dit is een belangrijk succes voor de
Buurtwerkgroep Oostenburg-Noord van het
Eilandenoverleg.

Bij de behandeling van het advies van het stadsdeel op
5 april was er in de bestuurscommissie geen
meerderheid voor een hoger percentage sociale huur
en werd gekozen voor ophoging van het percentage
middeldure huur van 6 naar 16 %.

In de gemeenteraad liggen de stemverhoudingen
anders. Dankzij de steun van de Partij van de Dieren
en de Partij van de Ouderen ontstond een meerderheid
van 24 tegenover de 21 stemmen van VVD en D66.
Het belangrijkste argument voor de gemeenteraad om
af te wijken van het advies van de Bestuurscommissie
was toetsing aan het stedelijk woonbeleid, waarin een
streefpercentage van 35% voor elk van de 22
woningmarktgebieden in Amsterdam is afgesproken
met de corporaties. Oostenburg ligt in
woningmarktgebied Centrum-Oost, waar dat
percentage nu niet wordt gehaald.

Het amendement bevatte geen uitspraak over de
middeldure huur. Met een ruime meerderheid nam de
gemeenteraad tenslotte een motie aan om het aandeel
middeldure huurwoningen op peil te houden.

Nieuw: Alan Turingschool op Wittenburg
Sinds 1 augustus is de Poolschool op Wittenburg
volledig opgegaan in de nieuwe Alan Turingschool.

De Alan Turingschool is ontstaan toen ouders, vanuit
een wens voor verbreding van het Amsterdamse
schoolaanbod, met docenten en onderwijsexperts
besloten mee te doen met de door wethouder
Kukenheim ingestelde wedstrijd ‘Onze Nieuwe School’.
In januari werd de Alan Turingschool een van de vier
winnende initiatieven die de mogelijkheid kregen hun
school te realiseren.

Het concept van de Alan Turingschool is geworteld in



de wetenschap, waarbij de leerkracht een centrale rol
speelt bij het begeleiden van het leren van leerlingen in
hun eigen tempo. De leerkracht prikkelt en moedigt de
natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen aan. Er ligt
bij het concept een grote nadruk op elementaire
vaardigheden, zoals rekenen, taal én Engels, waarbij
daarnaast veel aandacht zal zijn voor (beeldende)
expressie, creativiteit, sport en gezondheid. Hierbij
wordt technologie ingezet als hulpmiddel en inspiratie,
ten dienste van het onderwijs. Er wordt o.a. gebruik
gemaakt van de methode ‘foutloos rekenen’.

Lees hier meer over de Alan Turingschool en hoe u uw
kind kunt aanmelden.

Nieuws in het kort
Nieuwe bakker op Kadijksplein. Lees hier meer.
Vergunning voor twee restaurants Zeeburgerpad 1-3. Lees hier meer.
Bewonersactie tegen horeca-overlast Roest. Lees hier meer.
Welzijnsactiviteiten IJsterk per 1 juli overgedragen aan Stichting Dock
Lees hier meer.
Speerpunten Eilandenoverleg voor Gebiedsjaarplan 2017. Lees hier meer
Oracle nieuwe gebruiker dIVV-gebouw Nieuwe Vaart. Lees hier meer.
Nieuwe VOMAR supermarkt kop Czaar Peterstraat. Lees hier meer.
Jongerenwerk in 1018 in de knel. Lees hier meer.

Vooruitblik
Gebiedsjaarplan Centrum-Oost 2017
Dit najaar stelt de Bestuurscommissie Centrum het Gebiedsjaarplan 2017 voor
de Oostelijke Binnenstad vast.

Van 3 t/m 7 oktober organiseert het stadsdeel de ‘Week van het gebied’.
Burgers kunnen dan reageren op de plannen.

Op 20 september wordt het concept-Gebiedsjaarplan 2017 vrijgegeven.
Op 15 november vindt een hoorzitting plaats van de Bestuurscommissie.
Op 6 december stelt de Bestuurscommissie het plan vast.

Belangrijke data in juli 2016
17 september 13:00 – 23:00 u Festival Weesperflat 50 jaar,
J.D. Meijerplein
22 september 20:00 u Witte Boei: Lezing Kars Veling over vlinders als
graadmeter voor het milieu. Organisatie Werkgroep Groen & Milieu.
24 september 10:00 – 18:00 u Burendag in de Witte Boei met brunch,
workshops en muziek
26 september 20:00 u Plantage Weesperbuurtoverleg (PWO) in café Eik
en Linde over o.a. inbreng PWO in Gebiedsjaarplan 2017
28 september 20:00 u Witte Boei: Eilandenoverleg in De Witte Boei
over o.a. buurtvisie Kattenburg-Marineterrein en concept-
Gebiedsjaarplan 2017 Centrum-Oost
5 oktober 11:00 – 20:00 u Stadsdeel Centrum organiseert



Bewonersmarkt Zorg, Welzijn en Bewonersinitiatieven in VoxPop,
Binnengasthuisstraat 9
6 oktober 12:00 – 21:00 u Verzetsmuseum: Stadsdeel Centrum
organiseert inloop voor informatie, vragen en reacties Gebiedsjaarplan
2017
12 oktober 20:00 u Witte Boei: Thema-avond Zonnepanelen,
georganiseerd door Buurtorganisatie 1018
7 november 20:00 u Plantage Weesperbuurt Overleg in Eik en Linde
9 november 20:00 u Eilandenoverleg in De Witte Boei
15 november ca. 20:00 u hoorzitting Bestuurscommissie Centrum over
gebiedsjaarplan 2017
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