
 
 

UITNODIGING EXTRA EILANDENOVERLEG 
 

Woensdag 7 maart 2018 van 20.00 tot 22.00 uur 
in De Witte Boei, Kleine Wittenburgerstraat 201 

 
Zoals in het Eilandenoverleg van 14 februari besloten, is dit een extra vergadering geheel 
gewijd aan vervolgacties na de schietpartijen. 
Berichten van verhindering graag doorgeven aan jeroen.verhulst@hccnet.nl   
We starten om 20:00 uur precies. Vanaf 19:45 uur inloop voor koffie of thee. 
 
Agendavoorstel van de agendacommissie 
   
19:45 uur 
 
20:00 uur 

0. 
 
1. 

Inloop met koffie en thee 
 
Opening, voorstelronde, vaststellen agenda, mededelingen/post  

• 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’ 

• Wie schrijft een stukje voor 1018 Magazine?  
 

20:10 uur 2.  a) Vaststellen verslag en actielijst Eilandenoverleg 20 december 
2017 (bijlage) 
b) Vaststellen verslag Eilandenoverleg 14 februari 2018 (bijlage) 
 

20:15 uur 3. Dodelijke schietpartijen in de buurt  
a) opzet en doel van deze bijeenkomst 
b) inleiding van de zes thema’s (zie bijgaand stuk ‘Buurt op de kaart’) 
1. Veiligheidsbeleid Wittenburg e.o. 
2. Opvang van de kinderen betrokken bij de schietpartij 
3. Jongeren tot 14 jaar: een nieuw centrum 
4. Jongeren 14+ 
5. Samenwerking tussen instanties bevorderen 
6. Buurtinitiatieven 
 

20:30 uur 4. In zes groepen uiteen om per thema ideeën te bespreken 
 

21:15 uur 5. Nabespreken welke ideeën uit de themagroepen zijn gekomen en 
hoe verder 
 

21:50 uur 6. Rondvraag 
   
22:00 uur       Sluiting 
 
Volgende Buurtoverleg:  dinsdag 13 maart 2018 11:30 – 12:30 uur Witte Boei 
Volgende Eilandenoverleg:  woensdag 4 april 20:00 -22:00 uur  Witte Boei 
 
Overige vergaderdata 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 november 
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Lees alle documenten van het Eilandenoverleg op 
www.buurtorganisatie1018.nl/eilandenoverleg  
 
Abonneer je op de Nieuwsbrief van Buurtorganisatie 1018 via 
www.buurtorganisatie1018.nl op de zwarte balk onderaan elke pagina. 
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