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Prioriteiten gebied Oost 

Algemeen 

 Fietsparkeren (omgeving Weesperplein/Roeterseiland) 

 Uitbreiding groen en zelfbeheer 

 Ouderenhuisvesting/voorzieningen 

 Aanpak overlast jeugd/alcoholisten  

Gebiedspecifiek 

 Ruimtelijke en economische ontwikkeling 

 Verbinding: verkleinen sociaal economische achterstanden Oostelijke Eilanden 

 

Thema Onderwerp Subonderwerp Acties in jaarplan 

Wonen, werken en recreëren 

Ambities visie 2013-2016: 

 Bewaken balans tussen 
wonen, werken, recreëren en 
studeren in het gebied (komst 
van meer studenten dus 
behoefte aan meer 
voorzieningen). 

 Oostelijke eilanden: 
Verbinden. De economische 
ontwikkeling van dit gebied 
ten goede laten komen aan 
bewoners in 
achterstandssituatie. 

 Kadijken: behoud het goede. 
Revitalisering werven,  
ingebruikname grote lege 
panden, herontwikkeling 
Texacoterrein 

 Plantage/Weesper: deuren 
open en ontmoeten. 
Weesperplein en - straat van 
verkeersroute naar 
verblijfsplek, grote instellingen 
richten zich meer naar buiten, 
uitbreiding UVA, uitbreiding 

Grote ruimtelijke en economische 
ontwikkelingen 

Van bedrijventerrein naar woon/ 
werkgebied 
 

- Stadswerf Oostenburg 
- Marineterrein 
- Zeeburgerpad 

Functiewijziging/versterken 
voorzieningen 
 

- Nieuwe functie Oosterkerk 
- Vm. Stadstimmertuinen (ROC-panden) 
- Wittenberg 
- Project herinrichting Eilandenboulevard 
- Czaar Peter: op eigen kracht. Versterken 

winkelstraat, uitbreiding nog mogelijk 
- Horeca- en hoteluitbreiding conform staand beleid 
- Roeterseiland UVA 
- Uitbreiding/parkeergarage Artis 

- Kop Dijksgracht 

Bouwoverlast Inzet omgevingsmanagement bij grote projecten  en extra 
inzet Toezicht en Handhaving bij grote projecten. 

Duurzaam - Gebouw basisschool Parel/Pool 
- Convenant Groene Plantage 

Wonen/ouderenhuisvesting Sociale huur - Bij nieuwbouw ook deel sociale huur, evt specifieke 
doelgroepen 

- Aanpak scheefwonen 
- Wonen voor middeninkomens 
- Grote kantoorpanden geschikt maken voor wonen 

Aanpak illegale hotels Projectmatige aanpak illegale hotels/shortstay 
(aangedragen locaties). 

Ouderenhuisvesting/ 
-voorzieningen 

- Sloop/nieuwbouw St Jacob 
- Voorzieningen langer zelfstandig wonen 
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Artis, groene entree,eventuele 
komst Holocaust Namen 
Monument en uitbreiding 
(kwalitatieve) publieksfuncties 

  

- Meer levensloopbestendige woningen 

Bouwprojecten wonen (nieuwbouw en 
renovatie) 

- Wienerterrein 
- Stadswerf Oostenburg 
- Catharinacomplex N43 
- Zeeburgerpad 
- Czaar Peterstraat en Blankenstraat  

Balans/drukte/toerisme Hotelontwikkelingen Conform aangescherpt hotel beleid 2014. 

Overlast horeca/evenementen 
 

- Risicolocaties, indien nodig wordt toezicht en 
handhaving ingezet 

- Overleg ondernemers/bewoners 

Overlast water - Geluidsoverlast en snelheid op het water 
- Afval op kades (zomerse dagen) 

Bouwen in beschermd stadsgezicht Behoud en Herstel Casco- Funderingsonderzoek x aantal panden. 

Openbare ruimte 

Ambitie visie 2013-2016: 

 Herinrichtingen dragen bij 
aan versterking gebied 

 Handhaven huidige staat 
van onderhoud 

 Versterken groen en meer 
beheer door bewoners 

 Versterken beleving water 

 Versterken functies door 
aanpassing inrichting 

 Wandelgebied uitbreiden 

 Terugdringen sluipverkeer 
 

Meerjarenplan Openbare ruimte Uitvoer 2015 Projecten op diverse locaties. 

Grote projecten in de openbare 
ruimte 
 
 

Weesperplein en -straat  
 
 

- Renovatie metrostation 
- Herinrichting Weesperplein 
- Plintenaanpak en vergroening Weesperstraat 

Wertheimpark/Hortus 
 

- Groene herprofilering Wertheimpark en Hortus 
- Aanpassing  Wertheimpark en sportpark  irt mogelijke 

komst Holocaust Namen Monument 

Eilandenboulevard Herprofilering (incl. verkeerspunt Kattenburgerplein en 
Dageraadsbrug). 

Groot onderhoud Wegen Zie programma Heel 

Bruggen en Walmuren Zie programma Heel 

Onderhoud wegen Onderhoud wegen - Czaar Peterstraat (zuidzijde) 
- Kop Laagte Kadijk 
- Nieuwe Vaart thv 2-99 
- Pl. Muidergracht thv 12 
- Windroosplein 
- Oostenburgerpark 
- Gr Wittenburgerstraat thv 41-43 

Druk op openbare ruimte Fietsparkeren 
 

- Fietsknippen extra inzet 
- Fietsknippen met burgerparticipatie 
- Fietsparkeren Roeterseiland en Weesperplein 
- Fietsparkeren bij basisscholen 

Verkeer/parkeren Parkeren - Touringcars (diverse overlastlocaties) 
- Diverse kleinere knelpunten 

Knelpunt verkeer Diverse kleinere knelpunten. 

Reiniging Afvalbakken Wens meer afvalbakken op sommige locaties. 

Huisvuil - Verkeerd aanbieden bij afvalkooien 
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- Integrale aanpak gedragsverandering: Czaar Peter 
en Funen, Vierwindenhuis, Binnenkadijken, Laagte 
Kadijk 

- Ondergrondse afvalcontainers bij nieuwbouw  
- Inzet vliegende brigade bij verkeerd aangeboden 

huisvuil 

Grofvuil - Communicatie Kattenburgerkade, Kadijken, Czaar 
PeterBuurt. 

Zwerfvuil - Analyse schoonheidsgraden versus verwijderde 
afvalbakken 

- Integrale aanpak overlast/zwerfvuil: diverse 
overlastlocaties  

- Project met basisschool  
- Schoonhouden Spiegelmonument 

Hondenpoep 
 

- Gedragsbeïnvloeding  
- Onderzoek uitbreiding uitlaatstroken 

Plak en klad Graffiti aanpak Zeeburgerpad. 

Groen  Zelfbeheer  Uitbreiding zelfbeheer en geveltuinen . 

Onderhoud groen en bomen Zie programma Heel  

Uitbreiding groen Zie Groenfonds 

Veilig, leefbaar en sociaal 

Ambitie visie 2013-2016: 

 Bevolkingssamenstelling 
verandert.  

 Aandacht blijft nodig 
voor mensen in 
zwakkere sociaal 
economische positie 

 Aandacht (jeugd)overlast 
houden 

 Versterken positie 
bewoners met 
achterstand door 
verbinding te maken 
tussen bewoners 
onderling en bewoners 
en ondernemers 

 Ouderen zelfstandig in 
de buurt laten wonen 

Verbinding: sociaal economische 
achterstand verkleinen Oostelijke 
Eilanden 

Verbinden dragende samenleving en 
mensen in achterstandssituatie. 
Werk/stage/participatieplekken 

- Projecten Buurtaanpak/Verbinding Werk en Buurt 
- Hofjescultuur: activiteiten huurders/eigenaren 
- Witte Boei centraal in de buurt 
- Versterken Sociaal Wijkteam 

Ontmoetingsplekken versterken Diverse locaties. 

Vrijwilligerswerk 
 

- Netwerk uitbreiden 
- Vrijwilligers werven voor buurtprojecten 

Ontmoeten Ontmoetingen stimuleren tussen diverse groepen 
(kinderen/jongeren/bewoners/studenten/ondernemers). 

Decentralisaties Gebiedsgerichte implementatie Jeugdzorg, WMO en Participatie. 

Jongeren Ontmoeten/ontwikkeling Verbinding jongeren/bewoners . 

Sport Uitbreiding outdoorfitness. 

Speelvoorzieningen - Geschutswerf 
- Vm. Stadstimmertuin 
- Optimaliseren opening en gebruik speeltuinen door 

burgerparticipatie 

Speeltuinen Beheer Ter bevordering van de buurtcohesie wordt er 
aangestuurd en gefaciliteerd bij zelfbeheer.  

Burgerparticipatie Bewonersinitiatieven Ondersteunen bewonersinitiatieven (oa buurtbudget). 

Bewoners betrekken - Buurtenquête 
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  - Facebook 
- Faciliteren buurtinitiatieven (buurtbudget) 
- Buurtbijeenkomsten (ook met kinderen en jongeren) 

Ouderen 
 

Langer zelfstandig wonen - Voorzieningen langer zelfstandig wonen (oa 
liftproject) 

- Stadsdorp Oost 

Onderwijs Huisvesting Uitbreiding Boe-school. 

Sport Sportstimulering Continueren obesitasprogramma “Dikke Pret”. 

Veiligheid Onveiligheid Aanpak Hortustunnel e.o.  

 WoningInbraak - Oostelijke eilanden 
- Kadijken 

Leefbaarheid 
 

Overlast alcohol/drugs - Alcoholverbod Wittenburgerplein  
- Continueren integrale aanpak alcohol en 

drugsoverlast 

  Overlast jeugd Continueren integrale aanpak Jeugd en Veiligheid . 

 


