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Vooraf 
Naar aanleiding van de schietpartijen met dodelijke afloop (november 2017 en 
januari 2018) op de Oostelijke Eilanden  is de werkgroep buurt op de kaart opgericht  
op 7 maart 2018. Tineke van den Klinkenberg neemt het voortouw. 
 
Doel van de werkgroep: het vergroten van de veiligheid in de buurt, een aanbod 
creëren voor jeugd en jongeren in de hoop dat ze minder betrokken raken bij 
criminele activiteiten en alternatieven als toekomstperspectief zien. Verder stimuleren 
wij buurtinitiatieven en buurtactiviteiten om zo meer mensen en groepen met elkaar 
in contact te brengen en te verbinden. 
 
Wij richten ons op drie thema’s: 

a) veiligheid: politie, straatcoaches, buurtouders, corporaties 
b) het aanbod voor kinderen, jongeren en 18+ 
c) bewonersinitiatieven en bewonersactiviteiten 

 
Wij streven naar gerichte actie, betere informatievoorziening, afstemmen van de 
onderlinge communicatie, duidelijkheid scheppen over wie - wat - waarvoor 
verantwoordelijk is, (ad hoc) financiering en (waar nodig) de noodzakelijke 
organisatie. 
 
 
Veiligheid 
Leden van deze werkgroep hebben slechte ervaringen met het bureau IJtunnel. Er 
heerst daar een afschuifcultuur. De aangiftebereidheid is daarom laag. Het bureau 
reageert niet of nauwelijks op meldingen.  
We gaan de mogelijkheid van het veiligheidssteunpunt (tevens centraal meldpunt) 
met de gemeente bespreken (locatie: het oude postkantoor?). Er is behoefte aan een 
veiligheidsnetwerk met de volgende deelnemers: politie / wijkagent, straatcoaches, 
jongerenwerkers, ambtenaren van de gemeente, buurtouders. De bereikbaarheid  
moet verbeterd worden en er moeten alternatieve strategieën ontwikkeld worden om 
jongeren – bij overtreding - op heterdaad te kunnen betrappen. Eén loket voor 
bewoners en voor formatie uitwisseling, voor meldingen van overlast, signalen uit de 
buurt en het onderhoud van de openbare ruimte (b.v. een opgetuigd spreekuur). 
De straatcoaches geven informatie: er zijn dagelijks twee straatcoaches in de buurt, 
vanaf 15.30 uur tot middernacht. Zij komen van Stichting Overlast Amsterdam. Deze 
organisatie heeft twee afdelingen, te weten: de afdeling straatcoach en de afdeling 
huisbezoek. De afdeling straatcoach is hier actief. Ze kijken welke jeugdgroepen er 
zijn in de buurt. Leggen contact met hen. Zij rapporteren dagelijks aan het stadsdeel 
en die geeft relevante informatie door aan politie, jongerenwerkers enz. Dagelijks 
gaan de straatcoaches eerst bij Bureau IJtunnel langs om te vragen of er belangrijke 
ontwikkelingen zijn op de Oostelijke Eilanden. De straatcoaches willen graag 
samenwerken met alle relevante partijen (politie, Sciandri, buurtouders enz.) in de 

mailto:buurtopdekaart@buurtorganisatie1018.nl


buurt en geven aan dat hier nog veel te verbeteren valt. Ook vinden zij dat er meer 
bekendheid gegeven kan worden aan hun bijdrage aan de buurt.  
Actie: gesprek met de gemeente (Kiki Lauterslager)  en wijkagent (Tineke en  André) 
 
 
Aanbod voor kinderen, jongeren en 18+ 
 
Voor kinderen: 

Speeltuingebouw 
 

koffie- en thee (met terras en wifi) activiteiten 
  
van 10.00 – 18.00 uur middag: sportaanbod buiten, 

kooklessen enz. 
  
voor bewoners en ouders met 
spelende kinderen 

voor kinderen tot ongeveer 12 jaar 

 avond: activiteiten voor vrouwen, 
voorlichting, lezingen 

  
op de zondag: zie boven op de zondag: 

- ’s morgens: brunch & spelen 
voor de kleinste kinderen 

- ’s middags: zang Syrische 
mannen 

- ’s middags en ’s avonds de 
buurtouders 

 
Om dit alles mogelijk te maken zijn nodig: 

- het gebouw moet er geschikt voor gemaakt worden 
- het gebouw en de omgeving moeten voldoende beveiligd worden 
- er moet een plan voor beheer komen (professioneel en/of vrijwillig): 

beheer van de sleutel, schoonmaak, bevoorrading. Niki Koegler 
heeft zich als vrijwilliger aangeboden 

- er moet een activiteitenbudget komen  
- er moet een verzekering afgesloten worden 
- het opstellen van een begroting 

 
De vraag is of er een rechtspersoon nodig is (stichting of vereniging), of 
onder de vleugels van Dock. 
 
Bij een dergelijke invulling van de het Speeltuingebouw ligt de nadruk op 
het beheer van het gebouw en niet bij opbouwwerk.   
 



Voor jongeren: 
We stellen voor een groepje van jongeren en jongerenwerkers die de oprichting van 
een nieuw jongerencentrum voorbereidt. We vragen hen wat ze willen, hoe ze het 
centrum zien. We leggen contact met: 

- de jongeren (o.m. bij het eten in de Witte Boei op zaterdag) 
- andere betrokkenen zoals de buurtouders, Onno / Dock, Sciandri, Houari 

Er ligt een aanbod: @FIVE is een initiatief van AT5 om met jongeren een lokale 
nieuwsvoorziening op te zetten door middel van vlogs en interviews (contactpersoon: 
André). 
Actie: Tineke en Helcia 
 
18+ 
Nader in te vullen. 
 
 
Bewonersinitiatieven en buurtactiviteiten 
 
1. Voor het ontwikkelen van ondersteunende activiteiten (zoals huiswerkbegeleiding, 
coaching, beheer van de speeltuin, taalondersteuning, versterking van de 
buurtouders, organiseren van feestelijke activiteiten)  kijken we of er al een aanbod is 
en welke initiatieven op dat gebied elders succesvol zijn. We maken een overzicht 
van wenselijke activiteiten, zoals voorleesouders, buddy projecten. We zoeken 
contacten met HvA (Rob Andeweg) en de UvA (taalondersteuning). Het zorgvuldig 
organiseren van zo’n vrijwilligersaanbod vraagt veel: ondersteunend materiaal, 
eventueel een bewijs van goed gedrag enz.  
We zetten een zg. vrijwilligersdatabank op om de vraag naar hulp en ondersteuning 
én het aanbod van menskracht beter op elkaar af te stemmen. 
Actie: Heleen en Tineke 
 
2. En verdere buurtinitiatieven: 

- rond 4 mei Dodenherdenking op Windroosplein door de kinderen van de 
basisschool. We stellen voor dat de bewoners hier actief bij worden betrokken. 
Actie: Moon (Alain Turing, BOE) 

- touwtrekken tussen Kattenburgers en Wittenburgers op 1e Pinsterdag (20 mei 
om 15.00 uur op het Kippebruggetje). En tussen Wittenburgers en 
Oostenburgers op de Ezelsbrug om 16.00 uur.  Actie: André en Helcia 

- de opening van het speeltuingebouw met gepaste herdenking en daarnaast 
veel bombarie, zodat de buurt weet dat de speeltuin weer in gebruik genomen 
is. Actie: Michel 

- op 10 mei a.s wordt een voetbaltoernooi voor de jeugd  georganiseerd door 
Curinesa. Actie: Michel 

- van tijd tot tijd rondwandelingen door de buurt. Actie: Moon 
- op zondag 23 september is er een festival; er is behoefte aan meer feestjes op 

de Eilanden, die ook leuk zijn voor jongeren. Jos Zandvliet, Kees Koldijk 
kunnen hier een rol spelen. HIP HOP voor jongeren, de jongeren band van het 
Vierwindenhuis, Junkie XL, jungle by night, Jesser, de Witte Boei en de 
pianoleraar die les geeft in de Oosterkerk kunnen benaderd worden. Actie: 
Dock, Michel 

- versterking van de buurtouders (de oproep is al geplaatst in Magazine 1018) 
en de uitwerking van hun aanwezigheid in de buurt. Actie: Brahim, Atef, Wim 



 
3. Informatie: 

- er moeten plattegronden komen van de elk eiland op een bord met welkom op 
Kattenburg, welkom op Wittenburg en welkom op Oostenburg. Actie: Kiki 

- de wekelijkse/ maandelijkse agenda voor de buurt moet in een vitrinekast 
komen bij de Witte Boei en op andere plekken in de buurt, op de website 
buurtorganisatie1018.nl en op de website van Dock. Actie: Dock 

- de ontwikkeling van een buurt app onder de naam: hallooostelijkeeilanders. 
Actie: Has 

- Actie: Helcia bereidt een folder voor met een overzicht van de komende 
activiteiten en leden van de werkgroep zorgen voor de verspreiding 

 
Volgende bijeenkomst van de werkgroep buurt op de kaart : maandag 16 april om 
19.30 uur in de Witte Boei. 
Op woensdag 4 april is het volgende Eilandenoverleg om 20.00 uur in de Witte Boei. 
Uitgenodigd zijn: Nelleke Hilhorst, gemachtigde namens de burgemeester, de 
gemeente, de politie en leden van Dock.  

 
 
 
 
 
 
Deelnemers:  
 

 Tineke van den Klinkenberg   tvdklinkenberg@gmail.com 
 
 Brahim Cher     bralion@gmail.com 
 
 Helcia Cino     helciacino@gmail.com 
 
 Atef Abdalla     atefkasem.2@gmail.com 
 
 Fatima Lalouche    fatima-69@live.nl 
 
 Niki Koegler     nj.koegler@online.nl 
 
 Annelies Groot    anneliesgroot@yahoo.com 
 openbare ruimte 
 
 Michel Odjo    buurtcomiteoostelijkeeilanden@hotmail.com 
 buurtinitiatieven 
 
 Moon Rijven     pyom@hetnet.nl 
 een eigen idee 
 
 André Agterof     a.agterof@gmail.com 
 

 Heleen Verschuren    info@helderdoel.nl 
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