
Buurtleven  
& Buurt-
veiligheid  
op Kattenburg 
 
Hallo Kattenburgers,  
 
Op woensdag 3 oktober spraken 14 
Kattenburgers, jong én oud, met elkaar 
en met enkele professionals over de 
buurtveiligheid op Kattenburg. Bewoners 
wisselden uit over hun bezorgdheid, hun 
ideeën en wensen om de situatie samen 
– als bewoners en professionals - te 
verbeteren. Een eerste concrete actie is 
de start van een WhatsApp-groep en 
meer duidelijkheid over meldpunten (wat 
waar melden).   

 “Nietpluis”-gevoelens 
Het voelt voor veel bewoners (ook jonge 
bewoners) niet veilig om in de avond 
langs bepaalde hangplekken in de buurt 
te lopen, waar een groter wordende 
groep jongeren van buiten de buurt bij 
elkaar komt. Ze zien en voelen dat er 
soms een broeierig-criminele sfeer 
heerst. De overlast is toegenomen sinds 
de camera’s op Wittenburg opgehangen 
zijn.  
De meeste bewoners durven de jongeren 
niet aan te spreken en zijn bang voor 
tegenreacties na een melding bij politie of 
straatcoaches. Degenen die wel melden, 
vinden het belangrijk als er ook 
teruggekoppeld wordt wat er met de 
melding is gebeurd. Dit gebeurt soms te 
weinig. Ook is het niet altijd duidelijk 
waar je met welke signalen of vragen 
terecht kunt.  
 

 
 
En in een complex van De Key zitten 
vaak jongeren uit de buurt die blowen, 
fikkie stoken en letterlijk met vuurwerk 
spelen. Bewoners vinden regelmatig de 
resten daarvan in hun trappenhuis. De 
jongeren  komen met hun eigen sleutel 
het complex binnen en kunnen daarmee 
ook de galerijen op. 
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Wensen en tips voor samenwerking 
met politie, gemeentelijke 

meldpunten, straatcoaches, 
jongerenwerk en corporaties 

 
• Graag een overzicht met alle informatie 

over de verschillende meldpunten, dat 
overal en in de buurt ophangen wordt.   
(is al gebeurd, zie bijlage) 

• Tip van Anna Stijn van de gemeente: zet 
de nummers van de verschillende 
meldpunten in je telefoon.  

• Tip Fred Sterk (vervanger Saieda): Blijf 
melden, alleen dan kunnen we iets doen. 

• Gebrekkige verlichting bij volgende 
schouw meenemen. Actie: Mieke ten 
Wolde/Rochdale  

• In gesprek blijven als bewoners en 
politie/gemeente/straatcoaches, meer 
informatie over wat zij aan het doen zijn, 
meer samen met bewoners bespreken 
wat besproken kan worden .   

• Ander sleutelsysteem met individuele 
sleutels voor galerijtoegang  complex De 
Key, zoals dat ook in de Rochdale-
complexen geregeld is.  En bordje 
‘Verboden te roken’ in lifthal van complex 

• Meer toezicht door straatcoaches in en 
om het complex van De Key. Ligt daar ook 
een rol voor het jongerenwerk  i.s.m. 
ouders? 

• Graag ook een gesprek met de 
straatcoaches. Kunnen zij er de volgende 
keer , op 1 november, bij zijn? 

 



 
 
 
Versterken van buurtkracht 
• “Wij als buurtbewoners kunnen ook 

een rol spelen”, pleit Michel Odjo. “We 
kunnen elkaar meer steunen én de 
jongeren die wij zelf kennen. Het 
Buurtcomité kent veel jongeren uit de 
buurt. We kunnen ook zelf contact 
met de jongeren uit de buurt leggen. 
En hen zo nodig zelf aanspreken.” 
Henk doet dat ook als in zijn eentje, 
hij kent veel jongens inmiddels en 
gaat er ’s nachts ook langs als ze 
teveel herrie maken.  

• Lici roept op tot meer empathie en 
mededogen. Naar jongeren toe en ook 
in het algemeen: elkaar niet alleen 
vanuit angst bekijken, dat creëert een 
hele andere energie. Niet iedereen die 
aan het hangen is, is een crimineel.  

• Er is een groep buurtbewoners die 
graag met jongeren muziek willen 
maken om elkaar betere te leren 
kennen en te steunen.    

• Michel van het Buurtcomité nodigt de 
vier jonge meiden uit om mee te 
werken met de volgende burendag. 

• Brenda (Dock) gaat de meiden in 
contact brengen met de begeleider 
van de speeltuin om daar samen iets 
op te zetten.  

 

Vervolg gesprek:  
donderdag 1 november,  
19-21 uur met om 18 uur 
een gezamenlijke maaltijd 
in de Witte Boei.  

 

 

 

 

 

Met een hartelijke groet, namens de 
buurtmakers van Kattenburg, 

Birgit Oelkers/Irma Vroegop, community 
builders Kattenburg  

06-21224567 en 06-53656440, 
oelkers@planenaanpak.nl  en i.vroegop@planet.nl 

 

 

Acties 
Bewoners  
• Blijf melden / ga meer melden!! 
• Loop mee met de schouw om onveilige plekken 

aan te wijzen, kapotte lampen te melden, enz. 
Info over volgende schouw via Danny van de 
gemeente of Mieke van Rochdale 

• Meer contact met buurtjongeren op gang 
brengen over positieve dingen – Marlou, Nans, 
Michel Odjo,  Licy, Steven 

• Whatsapp groep Buurtveiligheid gaat van start 
met aantal van huidige deelnemers – Michel 
Odjo neemt het voortouw   

  
Gemeente/politie 
• Contact/terugkoppeling na een melding. Anna 

Stijn en Fred gaan dat intern bespreken.  
• Meer surveilleren en meer inzet straatcoaches 

op plekken en momenten waar bewoners zich 
onveilig voelen/overlast ervaren zoals op de 
hangplekken in de openbare ruimte en in het 
betreffende complex van De Key.  Anna en Fred 
gaan dat bespreken.  
  

Corporaties  
• Flyer over Meldpunt Overlast en overzicht 

meldpunten ophangen in informatiekastjes. 
Rochdale en De Key. 

• Gesprek met De Key over Verboden-te-
roken-bordjes en ander sleutelsysteem voor 
Galerij. Mieke bespreekt met Gerry van  De 
Key.  
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