
 

  
 
VERSLAG EILANDENOVERLEG 4 april 2018  
  
Aanwezig: Bart Uitdenbogaart (voorzitter), Wim Pelt, Thelma Neleman, Moon Rijven, Heleen 
Verschuren, Gert-Jan van der Weijden, Michel Odjo, Manon van de Pavert (Dock), Bernard 
Stolte, Fatima Lalouch, Lidwien Hilhorst, Tineke van den Klinkenberg, Atef Abdalla, Eduard 
Visser, Helcia Cino, Marca Wolterbeek, Cecilia Bengtsson, Irma Bergen, Maarten Polman, 
Sybrand Hekking, Marlou Visser, Marius Ernsting, Rob van Dijk, Jos Zandvliet, Petra Catz 
(BO1918), Nelleke Hilhorst (gemachtigde van de burgemeester), Kiki Lauterslager (stadsdeel 
Centrum), Saieda Kajouaa (wijkagente), Frank van den Hoff (manager Dock), Hanne Obbink 
(Trouw) en Jeroen Verhulst (verslag). In totaal 31 aanwezigen. 
Afwezig met bericht:. André Agterof, Yvonne Ristie, Luud Zonneveld, Brahim Cherghou, 
Annelies Groot, Maria Bervoets, Meriam van der Zwaan, Boudewijn Oranje en Roeland 
Rengelink. 
 
1. Opening, voorstelronde, vaststellen agenda  
Stadsdeelbestuurders Roeland Rengelink en Boudewijn Oranje hebben zich afgemeld wegens 
de gelijktijdige inauguratie van de nieuwe stadsdeelcommissie. Namens het stadsdeel is 
gebiedsmakelaar Kiki Lauterslager aanwezig. 
 
2. Stand van zaken van de nieuwe werkgroep van het Eilandenoverleg ‘Buurt op de kaart’ 
(zie ook de met de agenda meegezonden bijlage, ook te vinden onder ‘Documenten ’in  
http://www.buurtorganisatie1018.nl/eilandenoverleg/) 
Tineke van den Klinkenberg doet verslag. De werkgroep bestaat uit 12-14 mensen en is één 
keer bijeen geweest. De werkgroep is aan de slag gegaan met de voorstellen ter verbetering 
van de veiligheid en leefbaarheid die in het extra Eilandenoverleg van 7 maart zijn ontwikkeld 
(zie verslag). Vier thema’s zijn aan de orde geweest: 
1) Veiligheid.  
De buurt is ontevreden hoe de politie reageert op meldingen. Ze komen niet, want ze willen 
alleen komen als ze een heterdaad kunnen vaststellen. Omdat ze te ver weg zitten is dat vrijwel 
altijd te laat. Kan er een strategie ontwikkeld worden om dit te verbeteren? Het is van belang 
om een goede samenwerking op te zetten binnen het veiligheidsnetwerk: politie, straatcoaches, 
ambtenaren, jongerenwerkers, actieve bewoners, corporaties, en Reiniging. Er zou een 
meldpunt van dat veiligheidsnetwerk in de buurt moeten komen, makkelijk bereikbaar. 
2) Speeltuin Wittenburg 
De speeltuin moet zo spoedig mogelijk weer open, met speciale aandacht voor de betrokkenen 
bij de aanslag en hun ouders. De speeltuin richt zich op kinderen tot 12-14 jaar en hun ouders, 
maar moet ook als trefpunt voor buurtbewoners kunnen fungeren met goede koffie en goed 
beheer door vrijwilligers. 
3) Jongeren 14+ niet meer in de speeltuin, maar in een nog te vinden eigen ruimte. Voorziening 
opzetten in samenspraak met de jongeren. 
4) Bewonersinitiatieven 
Er zijn veel bestaande en nieuwe initiatieven. Onder meer: 

• Dodenherdenking 4 mei bij monument op Wittenburg. Niet alleen de scholen, maar ook 
de buurt erbij betrekken. Tineke van den Klinkenberg biedt aan om daarbij een praatje te 
houden over de achtergrond van het monument. 

• Voetbaltoernooi (Michel Odjo) 
• Touwtrekken Kattenburg tegen Wittenburg 1e Pinksterdag 
• Rondwandelingen over de Eilanden (Moon Rijven) 
• Buurtfestival 23 september. Nog niet duidelijk is wie de diverse onderdelen coördineert. 

http://www.buurtorganisatie1018.nl/eilandenoverleg/
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• Versterking buurtouders. Er is een oproep verschenen in 1018 Magazine. 
• Plattegronden aan het begin van elk eiland met ‘Welkom op ….’ 

Met woningcorporatie Eigen Haard is gesproken over een welkomstgesprek met nieuwe 
bewoners en daarbij worden ook de andere woningcorporaties betrokken. 
Er is nog wel behoefte aan betere informatievoorziening over de activiteiten binnen de buurt. Er 
wordt gekeken naar een buurtapp en wellicht verbetering van de website van Dock. 
Om meer vrijwilligers te werven zou een flyer in de buurt verspreid kunnen worden. De 
werkgroep wil samen met Dock dan een bijeenkomst voor vrijwilligers organiseren.. 
 
3. Inspanningen, resultaten en plannen van betrokken organisaties in vervolg op de 
schietpartijen 
 
a) Nelleke Hilhorst, gemandateerde namens de burgemeester. 
Nelleke Hilhorst heeft direct na haar aantreden doelen geformuleerd: 
1) Blijvend letsel voorkomen 
2) Voorkomen van overlast en terugvallen in de criminaliteit, 
3) Versterken van de leefbaarheid en netwerken veiligheid, 
4) Lering trekken uit de ervaringen voor de rest van de stad. 
Samenwerking jongerenwerk en politie: er zijn gesprekken gevoerd over het spanningsveld 
welke informatie over personen je kunt delen en over wie je moet/mag weren uit de 
buurtvoorzieningen. 
Opsporing: het Openbaar ministerie en de politie werken daarin samen. Er is een vaste Officier 
van Justitie bij betrokken. 
Het blijkt lastiger dan in andere wijken om snel kernfiguren in beeld te krijgen. Er zijn 
vertakkingen in de hele stad. 
Nelleke roept de bewoners op om vooral te blijven melden. 
Het gebiedsverbod voor Gianni L. loopt tot eind april Als het juridisch mogelijk is, wordt het 
verlengd. 
Getroffen maatregelen: cameratoezicht, mobiele politiepost, begeleiding van kinderen en 
ouders met extra ureninzet, weekendschool voor kinderen groep 7-8, aanstelling 
schoolconciërge voor Kleine BOEschool tot eind 2019 voor o.a. toezicht wie in – en uitlopen. 
Weerbaarheid kinderen t.o.v. kleine criminaliteit vergroten via basisscholen en ouders. 
Stageplekken voor jongeren zijn er genoeg, maar de jongeren komen niet.  
Na de gebeurtenissen zijn de beste jongerenwerkers van de stad aangetrokken. Achttien 
jongens die in aanraking zijn (geweest) met criminaliteit zitten in een groepsaanpak waarbij ook 
hun ouders betrokken worden. Bij elk van die jongeren wordt een regisseur ingezet. 
Vragen: Kan er meer gedaan worden om het onveiligheidsgevoel weg te nemen door duidelijker 
te maken wat de politie doet? 
In de Indische buurt zijn twee mensen bezig die zeer succesvol zijn om jongeren naar werk te 
coachen. Kan dat hier ook? Antwoord: Een jobhunter van de gemeentelijke dienst Werk, 
Participatie en Inkomen (WPI) is hier ook bezig. 
Op 23 april 19:00 – 21:00 uur is er een tweede bewonersavond in de Oosterkerk waarin 
gemeente en politie de stand van zaken uitleggen en in gesprek gaan met de bewoners. 
 
b) Saieda Kajouaa, wijkagente 
Op welke tijden de mobiele politiepost bemenst is, wordt per week bepaald en wisselt. 
Het cameratoezicht wordt ook live uitgekeken. 
Er zijn twee rechercheteams actief, voor elke schietpartij één. Er kan geen mededeling over 
gedaan worden, ook niet of er vorderingen zijn. Daarbij spelen ook privacy-overwegingen een 
rol. Vanuit de buurt wordt aangedrongen om wel informatie te geven of men er überhaupt nog 
mee bezig is, ook met de twee eerdere schietpartijen. Laat zien wat er allemaal opgetuigd is. 
Er zijn in stadsdeel Centrum vier straatcoaches actief, die nu alle vier op de eilanden werken. 
Twee vormen een vast team voor Kattenburg-Wittenburg en de twee andere zijn een flexibel 
koppel voor het grotere gebied van de Oostelijke Eilanden.  
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c) Kiki Lauterslager, stadsdeel Centrum 
Het stadsdeel is betrokken bij de totale aanpak, maar richt zich in de eerste plaats op de 
leefbaarheid. Een greep uit de activiteiten: 

• Naar aanleiding van onregelmatigheden bij de bergingen op Kattenburg gaven de 
bewoners in gesprekken aan zich niet gehoord te voelen door woningcorporatie 
Rochdale . Er vinden nu gesprekken plaats met Rochdale en De Key. 

• Er worden voorbereidingen getroffen voor communitybuilding op Kattenburg om meer 
verbinding tot stand te brengen tussen kopers, huurders en studenten. Dat moet het 
mogelijk maken dat mensen niet wegkijken maar elkaar durven aanspreken. Daarna 
hetzelfde op Wittenburg en Oostenburg. Dit alles naar het voorbeeld van project Rode 
Kruislaan in Diemen. 

• Er zijn verschillende buurtschouwen uitgevoerd. De containers van AH Wittenburg zijn 
nu schoon. In april-mei komt er een nieuwe schouw. 

• Met vier woningcorporaties is een beheeroverleg opgezet, o.a. gericht op overlast in 
panden. 

• Samen met Dock Buurtkracht 1018 georganiseerd. 
• Wekelijkse spreekuren in De Witte Boei 
• Zoeken naar een andere locatie voor jongeren 14+. De jongeren willen niet terug naar 

De Clutch. 
• Opdrachtformulering 2018 voor Dock 
• (Op langere termijn) aanpak Ontwikkelbuurten (met rijksgeld) 
• Contact met bedrijven met het oog op werkmogelijkheden voor jongeren. Kiki kiest voor 

werken vanuit de vraag van ondernemers. 
 
d) Frank van den Hoff, manager Centrum van Dock 

• Een derde van het team Wittenburg van Dock is uitgevallen na de schietpartij in de 
speeltuin. Toch is het gelukt om zeven dagen per week De Witte Boei open te houden. 

• Prioriteit had eerste hulpverlening aan getroffen kinderen en ouders. Daarbij is 
professionele hulpverlening ingeschakeld. 

• Het streetcornerwerk werkt hier al jaren. 
• Dock heeft twee nieuwe jongerenwerkers aangetrokken en ook een projectleider Jeugd. 

Lastig is om enerzijds het vertrouwen van jongeren te winnen en anderzijds hoe om te 
gaan met privacy en geheimen. 

• Dock wil meewerken aan het zoeken naar banen voor jongeren. 
• Dock is bezig met de heropening van de speeltuin, met aandacht voor 

traumaverwerking. 
Vragen: De jongeren kunnen nu op vrijdagavonden terecht in De Witte Boei van 19:00 – 21:00 
uur. Dat is te kort. Kan dat  op korte termijn worden uitgebreid naar 11:00 of 12:00 uur? 
Antwoord: Probleem is de personeelscapaciteit, maar er wordt naar oplossingen gezocht. 
Kunnen er niet meer activiteiten voor jongeren buiten georganiseerd worden? Antwoord: Dat 
gebeurt al door Sciandri. Ook het Marineterrein is daarbij in beeld. 
Kan er niet meer verantwoordelijkheid voor voorzieningen bij de jeugd van 18+ zelf gelegd 
worden? Wat je zelf helpt opbouwen, is meer van jezelf. Antwoord: Ja dat gebeurt al. Een 
jongere wil nu een jongerendebat organiseren. 
 
4. Onderlinge samenwerking buurt en betrokken instanties 
Dit onderwerp komt niet meer apart aan de orde. Wel vraagt Tineke van den Klinkenberg om 
gezamenlijk te praten over de komst van een veiligheidspunt op Wittenburg. 
Jeroen Verhulst dringt aan op gesprekken tussen bewoners en instanties per thema. Het blijft 
van belang om af te stemmen of de betrokkenen van dezelfde waarneming van de realiteit 
uitgaan en om elkaar te informeren over acties en wensen. 
 
Na de pauze volgt het reguliere Eilandenoverleg 
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5. Mededelingen/post 
• De nieuwe stadsdeelcommissie vergadert op dinsdag om de drie weken. Elke bewoner 

kan aan tafel komen zitten om aan het overleg deel te nemen. 
• Op 11 april vergadert het Buurtcomité Oostelijke Eilanden. Het doet een oproep voor 

vrijwilligers die mee willen doen aan de voorbereiding van het buurtfestival op 23 
september, met o.a. een Wereldkeuken. 

 
6. Vaststellen verslag + actielijst Eilandenoverleg 7 maart 2018 
Het verslag is akkoord. Er is geen actielijst. 
 
7. Nieuwe werkgroep Eilandenoverleg stelt zich voor:  de ‘Wakkere Kadijkers’  
Irma van Bergen licht toe dat de Werkgroep is opgericht vanwege de voorgenomen bouw van 
90 microwoningen op het werfterrein van Koning William aan de Hoogte Kadijk 145b. Zie 
http://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-1018/2018/3/5/woningbouwplan-op-scheepswerf-
koning-william-kadijken  
De bezwaren richten zich op teveel mensen op zo’n klein stukje grond. Door de toepassing van 
tijdelijke huurcontracten zullen die weinig bijdragen aan de cohesie in de buurt.  
Het verkeer op de Hoogte Kadijk zal sterk toenemen, ook al vanwege 300 nieuwe bewoners in 
de Keuringsdienst van Waren. Er wordt veel extra autoverkeer (rijden en parkeren) verwacht 
van de stalling van 60 boten. De voorgenomen 25 autoparkeerplaatsen passen niet op het 
terrein. 
De werf maakt deel uit van beschermd stadsgezicht en de huidige bebouwing is orde 3.. De 
werkgroep wil met steun van VVAB en Bond Heemschut proberen om hiervoor de 
monumentenstatus te krijgen. 
In mei wordt de Omgevingsvergunning verwacht. Dan is er zes weken gelegenheid om bezwaar 
te maken. De werkgroep gaat daarbij juridische ondersteuning inschakelen. 
De werkgroep organiseert een buurtbijeenkomst 11 april 19:30 uur Witte Boei. 
 
8. Buurtinitiatief voor Werkspoorhal Oostenburg 
Rob van Dijk meldt dat enkele bewoners van Oostenburg op dinsdagavond 24 april 19:30 uur 
een bijeenkomst organiseren in De Witte Boei om ideeën te vormen voor het gebruik van de 
Werkspoorhal (‘Stelplaats 3’) op Oostenburg. Op Oostenburg komen 3000 nieuwe bewoners. 
De hal zou een publieksfunctie moeten krijgen waar de hele buurt wat aan heeft.  
Stadgenoot gaat de hal samen met twee bouwkavels voor woningen ernaast aan een 
projectontwikkelaar verkopen, maar geeft wel aanwijzingen mee waaraan voldaan moet 
worden. Williëtte van Arendonk komt op 24 april het kader vanuit Stadgenoot toelichten. 
Stadgenoot is bereid om een bijeenkomst met projectontwikkelaars te organiseren over de 
uitkomsten van de brainstorm.  
Een professionele tekenaar brengt op 24 april de aangedragen ideeën van buurtbewoners in 
beeld. 
 
9. Rondvraag / Agendapunten volgend Eilandenoverleg 13 juni 2018 

• Heleen: zoeken naar een Buurtapp is niet nodig. De bestaande app ‘Nextdoor’ biedt 
daarvoor al alle mogelijkheden. 

• Bus 22 rijdt vanaf juli een jaar niet meer over de Eilandenboulevard. Kan lijn 10 
frequenter gaan rijden? We gaan op zoek naar meer info. 

• In de Czaar Peterstraat dreigen twee haltes samengevoegd te worden. Het 
Eilandenoverleg moet daartegen actie ondernemen. 

 
 

Volgende Buurtoverleg:  dinsdag 15 mei 2018 11:30 – 12:30 uur Witte Boei 
Volgende regulier Eilandenoverleg: Woensdag 13 juni 20:00 -22:00 uur Witte Boei 
 
Overige vergaderdata Eilandenoverleg/Buurtoverleg in 2018 
Eilandenoverleg wo 20:00 u: 12 september, 31 oktober en 12 december 
Buurtoverleg  di 11:30 – 12:30 u: 10 juli, 9 oktober en 20 nov 

http://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-1018/2018/3/5/woningbouwplan-op-scheepswerf-koning-william-kadijken
http://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-1018/2018/3/5/woningbouwplan-op-scheepswerf-koning-william-kadijken
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