
 

  
 
VERSLAG EXTRA EILANDENOVERLEG 7 maart 2018  
  
Aanwezig: Bart Uitdenbogaart (voorzitter), Wim Pelt, André Agterof, Moon Rijven, Yvonne 
Ristie, Heleen Verschuren, Gert-Jan van der Weijden, Michel Odjo, Manon van de Pavert 
(Dock),  Luud Zonneveld, Bernard Stolte, Niki Koegler, Anne Blankert, Fatima Lalouch, José 
Aerts, Cynthia Doorstam, S. Krstov, Jim Mardson, Sahabettiq Balkan, Sanne van Oosten, 
Jeanine Langbroek, Marijke Janssen, Erik Hardeman (1018 Magazine), Annelies Groot, Lidwien 
Hilhorst, Gloria Keukens, Ernst Steens, Brahim Cherghou, Marco Hessing, Tineke van den 
Klinkenberg, Alef Abdalla, Eduard Visser, Ingrid Ernsting, Ingrid Smit, Helcia Cino, Anna Maria 
Doppenberg, Marlies Springorum, Omar Srayi, Neeria Oostra, Arie Copier, Has Cornelissen en 
Jeroen Verhulst (verslag). In totaal 41 aanwezigen. 
Afwezig met bericht: Thelma Neleman. 
 
1. Opening, voorstelronde, vaststellen agenda en mededelingen  

• André Agterof is teruggetreden uit het bestuur van BO1018. Hij wordt als voorzitter 
opgevolgd door Petra Catz. 

• Het Jaarverslag 2017 van BO 1018 is verschenen. Het is te lezen op 
http://www.buurtorganisatie1018.nl/over/. Scroll naar beneden, zie onder ‘Jaarverslagen’ 

• 11 maart 14:00 uur Buurtconferentie over de toekomst van het Marineterrein en de 
gevolgen voor de omgeving. Locatie: Zuidpool (Kleine BOE-school) Kleine 
Wittenburgerstraat 100. 

• 13 maart 11:30 – 12:20 u Buurtoverleg van het Eilandenoverleg in De Witte Boei met 
speciale aandacht voor de plannen voor het terrein van scheepswerf koning William op 
de Kadijken 

• Erik Hardeman is namens de redactie van 1018 Magazine aanwezig om iets te schrijven 
voor 1018 Magazine. Heleen Verschuren is voortaan de vaste verslaggever van het 
Eilandenoverleg voor 1018 Magazine. 

 
2a) Vaststellen verslag en actielijst Eilandenoverleg 20 december 2017  
Opmerking n.a.v. blz. 2, 2e alinea: liever de term ‘Nederlanders’ vermijden in deze context.  
Actielijst Punt 2: In plaats van een brief naar de instellingen met een oproep om meer te doen 
om de cohesie te versterken is een brief aan het stadsdeel geschreven met verzoek om meer 
inzet en middelen voor jongerenwerk. De overige acties zijn uitgevoerd. 
 
2b) Vaststellen verslag Eilandenoverleg 14 februari 2018 (bijlage) 
Blz. 3 ad 2) Investeren in jongerenwerk: Wijzigen: “Hein van Meeteren: niet mee eens”. Hij is 
het er wel mee eens. Daarbij geeft hij aan dat inleven in straatcultuur van belang is en verband 
leggen met de drugshandel. 
Blz. 4 onder ‘Discussie met de zaal’ schrappen bij PvdA: “We gaan de huizen langs”. 
 
3a. Dodelijke schietpartijen in de buurt : opzet en doel van deze bijeenkomst 
Bart geeft aan dat het Eilandenoverleg zich niet alleen bezig houdt met plannen voor 
nieuwbouw en verkeer, maar ook met sociale aspecten. Het Eilandenoverleg heeft jarenlang 
zijn zorgen geuit over de bezuinigingen op het jongerenwerk. 
Het doel van deze avond over ‘wat te doen na de schietpartijen en hoe de leefbaarheid te 
verbeteren?’ is niet om aan het eind van de avond de oplossingen klaar te hebben, maar om 
aan initiatieven een kader te bieden door de vorming van een werkgroep ‘Buurt op de kaart’ en 
om mensen bereid te vinden om daaraan bijdragen te leveren. Deze werkgroep zal ook op 
langere termijn, als de eerste aandacht weg is, initiatieven blijven ontwikkelen. 

http://www.buurtorganisatie1018.nl/over/
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Op het volgende Eilandenoverleg, op 4 april, worden vertegenwoordigers van gemeente, 
stadsdeelbestuur en politie uitgenodigd om tot uitwisseling te komen van hun en onze 
informatie en ideeën.  
Heleen Verschuren waarschuwt dat het een zaak van zeer lange adem is om tot verbeteringen 
te komen. Voor oplossingen moet niet alleen naar de autoriteiten gekeken worden. Allochtone 
ouders zijn zelden in het Eilandenoverleg geweest. Zij moeten aangeven wat hun problemen 
zijn en hoe ze ertegenaan kijken. En de jongeren zelf moeten gehoord worden wat hun 
problemen en wensen zijn. 
Er wordt gevraagd naar de relatie met de bijeenkomst van Dock over hetzelfde onderwerp op 
8 maart. Bart: de uitnodiging van Dock kwam nadat het Eilandenoverleg de bijeenkomst van 7 
maart al had aangekondigd. We hopen dat de uitkomsten van beide avonden elkaar versterken. 
Uit de discussie komt naar voren dat er diverse actieve groepen zijn op de eilanden met eigen 
organisaties en dat de onderlinge communicatie en uitwisseling vaak tekort schiet. 
De groep waar het om gaat is eigenlijk niet aanwezig, maar die moet wel betrokken worden. Die 
groep heeft te maken met stigmatisering en discriminatie en dat moet worden aangepakt. 
Iedereen is het erover eens dat het niet gaat om pleisters plakken, maar om structurele 
oplossingen die jarenlange inzet vergen. 
Een groepje buurtbewoners heeft ter voorbereiding van de bijeenkomst zes thema’s 
geformuleerd voor bespreking. Voor de te voeren gesprekken in subgroepen worden die 
teruggebracht naar vier thema’s. Over slachtofferhulp zullen we in het Eilandenoverleg van 
4 april vragen stellen aan de instanties en dan kan ook de samenwerking met de instanties aan 
de orde komen. 
Er worden kopieën uitgereikt van drie documenten met ideeën om te betrekken bij de discussie 
in de subgroepen: 

• ‘Buurt op de kaart, meegezonden met de agenda, met voorstellen op alle zes thema’s, 
• Voorstellen van de Buurtouders, vooral gericht op het speeltuingebouw Wittenburg, 
• Voorstellen van buurtbewoner Has Cornelissen. Elf voorstellen gericht op de fysieke 

omgeving en jeugdwerk. 
 
 

4. Ideevorming in vier subgroepen 
 
4a) Veiligheidsbeleid Wittenburg 
De volgende punten kwamen ter tafel: 

1) Gevoel van onveiligheid hangt samen met feit dat er minder mensen op straat zijn, wat 
een gevolg is van maatschappelijke ontwikkeling dat mensen bijv. via Internet bestellen 
in plaats van naar de winkel te lopen 

2) Camera's: hangen (nog) niet op de ideale plekken. Verschillende ideeën over 
wenselijkheid; wil je iedereen kunnen registreren die Wittenburg op/af gaat (langs 
Oosterkerk en fietsbruggetjes) of wil je bepaalde objecten kunnen observeren. En wil je 
dit doen voor 24/24 uurs surveillance? Of om terug te kunnen te kunnen kijken als er 
een incident is geweest? 

3) Onhandige omgang van politie met meldingen. Voorbeeld na een anonieme melding 
arriveert de politie op de plek des onheils en wijst in het bijzijn van omstanders naar de 
melder: "die bewoner heeft een melding gedaan", 

4) Gebiedsonbekendheid bij politiemensen in de mobiele post, maar ook bij medewerkers 
van de Key etc.. Benamingen als "kippebrug" zijn bij deze verantwoordelijke instanties 
onbekend, 

5) Er wordt niet serieus op klachten ingegaan, 
6) Liever straatcoaches met meer kennis van de buurt (en van de jongeren in de buurt), 
7) Een Wijkveiligheidssteunpunt/politiepost in het voormalige postkantoor tegenover 

buurthuis De Witte Boei aan de Grote Wittenburgerstraat, 
8) Meer en beter onderhoud van de openbare ruimte. Bijvoorbeeld rond de containers bij 

AH-Wittenburg. 
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4b) Opvang en activiteiten jongeren onder 14 jaar 
1) Het speeltuingebouw (bestemd voor kinderen tot ongeveer 12 jaar) moet weer open 

voor ouders en kinderen. Voorwaarde is wel het gebouw hiervoor geschikt gemaakt 
wordt en dat er veiligheidsvoorzieningen worden getroffen, o.a. betere verlichting, 

2) Het speeltuingebouw moet gerenoveerd. Er moeten meer ramen komen en betere 
faciliteiten. 

3) Een koffieplek (met wifi) open 10:00 – 18:00 uur, 
4) Activiteiten, onder meer brunch en spelen voor kinderen( op zondagmorgen), de 

buurtouders in actie, meidenlounge, kookles voor kinderen, 
5) Er is behoefte aan een aparte opvangruimte voor de jeugd 10-15 jaar met professionele 

begeleiding, zowel meidenwerk als voor jongens. Ouders erbij betrekken. 
 
4c) Opvang en activiteiten jongeren ouder dan 14 jaar 
Tien deelnemers, gemengd mannen vrouwen, jonger en ouder, allochtone en autochtone 
afkomst. 
Ieder is gevraagd wat voor hem/haar het belangrijkste punt was m.b.t. jongeren, met de 
kanttekening dat ieder vond dat die jongeren hierbij zelf aan tafel zouden moeten zitten om ook 
van hen te horen wat zij belangrijk vinden. 
Uit de antwoorden zijn thema’s gedestilleerd die de problematiek onderscheiden. 

1. Zij zijn erg gericht op status, terwijl het beroepsperspectief laag is. Status wordt 
verkregen door geld verdienen, blingbling kunnen tonen. Vermeende gevolg: 
aantrekkelijke partner voor meisjes, respect krijgen. Drugs verhandelen is manier om 
snel geld te krijgen, hebben vaak vaste klanten, ook in de buurt. Gevolg ook: zelf drugs 
gebruiken; 

2. Ouders willen sterke controle houden op maatschappelijk gedrag - ze moeten het goed 
doen op school-. Conflicterend met gedrag van jongeren die dat niet zo goed kunnen, 
gepest worden of onzeker zijn. Gevolg: grootspraak en onttrekken aan ouderlijk gezag: 
“ik red ’t wel”. Op hun leeftijd willen zij graag gevaarlijke en voor hun ouders verborgen 
dingen doen; zo worden zij makkelijk bij punt 1 betrokken; 

3. Onkunde in eigen kring m.b.t. alternatieve manieren om respect of status te krijgen en 
weinig kennis over maatschappelijke- en beroepsperspectieven van jongeren. In eigen 
kring wordt over de jongeren gesproken maar niet met. Te weinig stimulans van buiten 
om manier van opvoeden en zicht op maatschappelijke- en beroepsperspectieven te 
vergroten; 

4. Er is een groot verschil in de buurt en tussen buren in sociaal-economische positie. 
Ouders verbieden hun kinderen om die reden met andere kinderen te spelen of 
verbieden jongeren om te gaan met ‘die buurtjongens’; 

5. Irritatie –speciaal onder Marokkanen- over de aanpak jongerenprobleem door de 
samenleving en de buurt. Het sluit niet bij hen aan, er wordt over maar niet met hen 
gepraat, er wordt niet tijdig ingegrepen. 

Oplossingen zijn niet aangedragen. 
 
4d). Buurtinitiatieven 
Als algemeen doel werd geformuleerd de versterking van de onderlinge cohesie door het 
stimuleren van onderlinge sociale contacten. De bevolkingsgroepen leven teveel elk in hun 
eigen bubbel. Ideeën over manieren om dat te bereiken: 

1) Een bijeenkomst of serie bijeenkomsten organiseren met alle vrijwilligers van Dock en 
andere sociale organisaties en mensen die graag een bijdrage willen leveren. Met hen 
praten over ideeën en wier daaraan willen meewerken; 

2) Contact leggen via de kinderen en kinderactiviteiten. Daarvoor.is een betere verbinding 
met de basisscholen van belang. We moeten het gesprek aanknopen met de 
schooldirecties en de leerkrachten; 

3) Met de buurtouders samen rondjes lopen over de eilanden; 
4) Een website opzetten waardoor iedereen beter weet wat er te doen is en hoe je met 

elkaar in contact kan komen en steun verwerven voor initiatieven. Voorbeeld is de 
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website “Hallo IJburg”. Ook: 1018 Magazine beter benutten bij werving van deelnemers 
voor buurtinitiatieven; 

5) Kleine feestjes organiseren in de buurt, vaker dan eens per jaar, bijvoorbeeld 
touwtrekken tussen de eilanden onderling; 

6) Jongeren bereiken met live muziek, bijvoorbeeld van Junkie XL, Die komt uit de buurt; 
7) Muziekleraren benaderen om jongeren muziekles te geven. Er is een muziekleraar die 

wel pianoles wil geven. Wellicht kan de piano in de Oosterkerk gebruikt worden; 
8) Het Projectbureau Marineterrein heeft tijdens een buurtbijeenkomst over sport te kennen 

gegeven open te staan voor initiatieven om jongeren gebruik te laten maken van de 
sporthal en de sportvelden. Eind augustus komt het hele terrein met sporthal en 
sportvelden beschikbaar. Maak op korte termijn een afspraak met bureau Marineterrein 
om samen met de jongeren daar te gaan kijken naar de mogelijkheden. De 
geluidsoverlast is er minder dan op andere plekken in de buurt; 

9) Op 23 september organiseert het Buurtcomité Oostelijke Eilanden een festival met kunst 
en cultuur. Contactpersoon: Michel Odjo; 

10) Op 10 mei (Hemelvaartsdag) organiseert het Buurtcomité het traditionele 
voetbaltoernooi met feest. Contactpersoon: Miche Odjo; 

11) De speeltuin Wittenburg moet zo gauw mogelijk weer open. Laat de kinderen die plek 
heroveren na alles wat er gebeurd is. Maak veel bombarie bij de heropening. Er valt nog 
wel wat te verbeteren aan de sfeer. O.a. betere koffie.  Meer ramen. Het is niet de 
bedoeling dat er commerciële horeca komt waar je voor elke consumptie moet betalen. 
Nikki Koegler biedt zich aan als vaste beheerder van de speeltuin. Zij heeft ervaring als 
oppasouder tijdens de lunchpauzes op de basisscholen en is gewend om ook met alle 
bevolkingsgroepen om te gaan. Zij wil zorgen voor een betere sfeer. Dock is direct 
enthousiast over dit voorstel; 

12) Doe niet alleen iets met jongeren en kinderen, maar ook voor volwassenen Genoemd 
wordt het organiseren van historische buurtwandelingen en lezingen, met aansluitend 
koffiedrinken of een drankje. Het Stadsdorp Centrum-Oost organiseert dergelijke 
activiteiten ook wel, maar daarvan moet je lid zijn. De initiatiefnemers (Moon Rijven, 
Helcia Cino en Anna Maria Doppenberg) willen een bredere doelgroep aanspreken. 

13) Hiervoor is van belang dat Buurthuis De Witte Boei ook in de weekenden open is; 
14) Plaatsen van welkomstborden bij de ingangen van de eilanden (Jim Mardson).  

 
5. Nabespreking van wat er uit de subgroepen gekomen is. Hoe verder? 
Wat zijn per subgroep de meest vermeldenswaardige ideeën? 
a) Veiligheidsbeleid Wittenburg 

1) Een veiligheidssteunpunt/politiepost in het voormalige postkantoor tegenover buurthuis 
De Witte Boei aan de Grote Wittenburgerstraat (nu leegstaand); 

2) Meer en beter onderhoud van de openbare ruimte. Bijvoorbeeld rond de plastic- en 
kledingcontainers bij AH-Wittenburg; 

3) Betrokken instanties (politie, straatcoaches, woningcorporaties) kennen het gebied niet. 
Dat maakt het voor de buurtbewoners moeilijk om te communiceren over klachten en 
ideeën. 

b) Opvang en activiteiten jongeren onder 14 jaar 
1) Het speeltuingebouw moet weer open voor ouders en kinderen;  
2) Het speeltuingebouw moet gerenoveerd. Graag meer ramen en betere faciliteiten; 
3) Er is behoefte aan een aparte opvangruimte voor de jeugd 10-15 jaar met professionele 

begeleiding, zowel meidenwerk als voor jongens. Ouders erbij betrekken. 
c) Opvang en activiteiten jongeren ouder dan 14 jaar 
Er wordt veel gepraat over de jongeren, maar niet met de jongeren. Daardoor sluit de aanpak 
niet op hen aan. Je moet beginnen om hun vertrouwen te winnen. 
d) Buurtinitiatieven 

1) Een bijeenkomst of serie bijeenkomsten organiseren met alle vrijwilligers van Dock en 
andere sociale organisaties en mensen die graag een bijdrage willen leveren. Met hen 
praten over ideeën en wie daaraan willen meewerken; 

2) Het Projectbureau Marineterrein heeft tijdens een buurtbijeenkomst over sport te kennen 
gegeven open te staan voor initiatieven om jongeren gebruik te laten maken van de 
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sporthal en de sportvelden. Eind augustus komt het hele terrein met sporthal en 
sportvelden beschikbaar. Maak op korte termijn een afspraak met bureau Marineterrein 
om samen met de jongeren daar te gaan kijken naar de mogelijkheden;  

3) Speeltuin Wittenburg moet zo gauw mogelijk weer open. Laat de kinderen die plek 
heroveren na alles wat er gebeurd is. Maak bombarie bij de heropening. Nikki Koegler 
biedt zich aan als beheerder van de speeltuin. Zij wil werken aan een betere sfeer.  

 
Vervolgens wordt gepolst wie in de nieuwe werkgroep van het Eilandenoverleg ‘Buurt op de 
kaart' wil meedenken over het verder uitwerken van ideeën. Aanmeldingen: 

• Tineke van den Klinkenberg. Zij is bereid om als contactpersoon te fungeren. 
• André Agterof 
• Michel Odjo 
• Moon Rijven 
• Helcia Cino 
• Atef Abdalla 
• Nikki Koegler 
• Annelies Groot 
• Fatima Lalouch 

Iedereen die op een of andere manier een bijdrage zou willen leveren kan zich melden bij het e-
mailadres van de werkgroep: buurtopdekaart@buurtorganisatie1018.nl  
 
6. Rondvraag: geen 
 

 
 
Volgende Buurtoverleg:  dinsdag 13 maart 2018 11:30 – 12:30 uur Witte Boei 
Volgende regulier Eilandenoverleg: Woensdag 4 april 20:00 -22:00 uur Witte Boei 
 
Overige vergaderdata Eilandenoverleg/Buurtoverleg in 2018 
Eilandenoverleg wo 20:00 u: 13 juni, 12 september, 31 oktober en 12 december 
Buurtoverleg  di 11:30 – 12:30 u: 15 mei, 10 juli, 9 oktober en 20 nov 

mailto:buurtopdekaart@buurtorganisatie1018.nl
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