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Geachte burgemeester van Amsterdam en de rest van het college, 
Als oud Amsterdammer (ik heb er ruim 30 jaar gewoond en ben nog steeds dagelijks in Amsterdam voor 
werk en privé) vraag ik u wat u en derest van het college concreet gaat doen om de burgers en bewoners 
van Amsterdam, in het bijzonder op de Oostelijke Eilanden, een veilig gevoel te geven. Zoals u weet was 
het gisteren weer raak in Amsterdam. En dit keer in een buurtcentrum van kinderen waar kinderen van 
tussen de 6/7 jaar en 20 jaar o.a kooklessen en kickboxlessen konden volgen. Een plek waar ze zich veilig 
waanden en waar ze veilig zouden moeten zijn. 2 mannen met bivakmutsen en machinegeweren stormden 
binnen en begonnen als een stelletje cowboys op onschuldige kinderen te schieten. Ze waren op zoek naar 
een doelwit (naam bij politie bekend) (Slechts 19 jaar) op wie al meerdere mislukte aanslagen hebben 
plaatsgevonden in het recente verleden. Dit doelwit werd geraakt, doch overleefde het. Na een operatie in 
het OLVG is hij nu buiten levensgevaar. Ondertussen ben ik nu wel mijn lieve kleine onschuldige neefje 
kwijt die helaas in de vuurlinie stond van die stelletje gekken. Hij was namelijk degene die is overleden aan 
die vuurzee terwijl hij onschuldig bezig was met zijn stage in het buurthuis. Naast deze dode, is een 
onschuldig meisje v 20 jaar zwaargewond geraakt en hebben vele kleine kinderen een trauma 
overgehouden aan dit gebeuren waardoor ze niet kunnen en/of niet durven praten met de recherche. Zal ik u 
iets over mijn overleden neefje vertellen, dan heeft u een beeld van hem. Hij heet Mohammed Bouchikhi 
(zie foto onderaan), 17 jaar, aardige lieve jongen die o.a oude buurvrouwen hielp met hun vuilniszakken 
buiten zetten en altijd tijd had voor een lach en een praatje voor iedereen. Hij was geliefd in de buurt. Hij 
liep stage bij het buurtcentrum waar dit ongelofelijke gebeuren heeft plaatsgevonden. Hij was bezig met 
zijn toekomst. Hij wilde in de toekomst graag een baan hebben waarbij hij andere mensen kon helpen. Er 
zijn bij de buurtbewoners, in het bijzonder bij de ouders van Mohammed en de ouders van de kinderen die 
in het buurthuis aanwezig waren ten tijde van de aanslag, vele vragen over het gebeuren en de rol van de 
politie/recherche daarin waarvoor u verantwoordelijk bent. Er heerst angst onder hen. Waarom wisten de 
begeleiders van het buurtcentrum niets over het doelwit? En van het feit dat hij kennelijk op een dodenlijst 
stond? Hij was immers een bekende van de politie. Er hebben in het verleden meerdere aanslagen op hem 
plaatsgevonden en elke keer ontkwam hij. Waarom heeft de politie de begeleiders van het buurtcentrum 
niet geïnformeerd over het doelwit zodat hem de toegang tot het buurtcentrum ontzegd kon worden?. Of 
dan hadden de begeleiders van het buurtcentrum in ieder geval de ouders van de vele kinderen hierover 
kunnen informeren zodat de ouders zelfstandig het besluit konden nemen om hun kinderen niet meer naar 
het buurtcentrum te laten gaan en gewoon veilig thuis te houden. Immers, door deze non informatie, kon 
het doelwit zich begeven tussen allemaal onschuldige kleine kinderen en werd daardoor een zodanige 
gevaarlijke en explosieve situatie gecreëerd omdat men in het criminele circuit kennelijk op zoek was naar 
het betreffende doelwit. En hoe nu verder nu hij het heeft overleefd. Een dezer dagen wordt hij ontslagen 
uit het ziekenhuis en duikt hij ergens in Amsterdam op in een ander buurtcentrum, zwembad, pretpark of 
gewoon ergens in de Kalverstraat of Leidseplein etc. Het is immers wachten voordat er wederom voor de 
zoveelste keer een aanslag op hem zal plaatsvinden. Degenen die hem zoeken zijn immers meedogenloos 
en zullen geen rekening houden met onschuldige omstanders, gezien het gebeuren gisteren in een 
buurtcentrum met onschuldige kinderen. Het is dus een kwestie van dagen, weken of maanden of er vindt 
wederom een aanslag plaats met onschuldige slachtoffers als gevolg. 
Hoewel ik uiteraard weet dat u pas sinds enkele maanden waarnemend burgemeester v Amsterdam bent, 
bent u helaas op dit moment samen met de rest van het college wel politiek verantwoordelijk voor de 
veiligheid van de stad. 
Ik hoor graag wat u voornemens bent concreet te doen om de veiligheid van de burgers van Amsterdam, 
ihb van de Oosterdokseilanden, zoveel mogelijk te garanderen. En uiteraard om de daders van deze laffe 
daad op te sporen zodat ze berecht kunnen worden. 
Hoor graag van u 
Svp zoveel mogelijk delen, misschien krijgen we dan een reactie van onze burgemeester. 
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