
 
 

UITNODIGING EILANDENOVERLEG 
 

Woensdag 4 april 2018 van 20.00 tot 22.00 uur 
in De Witte Boei, Kleine Wittenburgerstraat 201 

 
Deze vergadering van het Eilandenoverleg heeft als speciaal onderwerp de gevolgen van de 
schietpartijen, de ondernomen acties en de plannen van de buurt en de betrokken instanties, 
met als doel om de leefbaarheid te verbeteren en de inspanningen van de diverse partijen 
beter op elkaar af te stemmen. Deze vergadering is een vervolg op de extra vergadering van 
het Eilandenoverleg op 7 maart over vervolgacties na de schietpartijen (zie verslag). 
 
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 en voorstelronde, vaststellen agenda  

 
20:05 uur 2.  Stand van zaken van de nieuwe werkgroep van het Eilandenoverleg 

‘Buurt op de kaart’ (zie bijlage) 
Deze werkgroep is aan de slag gegaan met de voorstellen ter verbetering 
van de veiligheid en leefbaarheid die in het extra Eilandenoverleg van 
7 maart zijn ontwikkeld (zie verslag). Voortgang en plannen. 
 

20:20 uur 3. Inspanningen, resultaten en plannen van betrokken organisaties in 
vervolg op de schietpartijen 
Per onderdeel maximaal tien minuten, inclusief vragen.  
a) Nelleke Hilhorst, gemandateerde namens de burgemeester. 
b) Politie: Meriam van der Zwan, wijkteamchef, en Saieda Kajouaa, 

wijkagente. 
c) Stadsdeel Centrum: stadsdeelvoorzitter Boudewijn Oranje en 

portefeuillehouder Roeland Rengelink. 
d) Welzijnsorganisatie Dock: Frank van ’t Hoff, Carolien Marsman en 

Manon van de Pavert. 
 

21:00 uur 4. Onderlinge samenwerking buurt en betrokken organisaties.  
Hoe verder? 
 

21:10 uur  P A U Z E 
 

21:25 uur 5. Mededelingen / post 
 

21:30 uur 6. Vaststellen verslag + actielijst Eilandenoverleg 7 maart 2018 (bijlage) 
 

21:35 7. Nieuwe werkgroep Eilandenoverleg stelt zich voor:  
‘Wakkere Kadijkers’. Bijeenkomst 11 april 19:30 uur Witte Boei. 
Deze werkgroep is opgericht naar aanleiding van het woningbouwplan 
voor werfterrein Koning William. Zie 
http://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-

mailto:jeroen.verhulst@hccnet.nl
http://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-1018/2018/3/5/woningbouwplan-op-scheepswerf-koning-william-kadijken
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1018/2018/3/5/woningbouwplan-op-scheepswerf-koning-william-kadijken  
 

21:45 uur 8. Buurtinitiatief voor Werkspoorhal Oostenburg 
Op dinsdagavond 24 april 19:30 uur organiseren enkele bewoners van 
Oostenbrug een bijeenkomst in De Witte Boei om ideeën te vormen voor 
het gebruik van de Werkspoorhal op Oostenburg. In de middag is er 
gelegenheid om de hal te bekijken. 
 

21:50 uur 9. Rondvraag / agendapunten volgende Eilandenoverleg 13 juni 
   
22:00 uur       Sluiting 
 
 
 
 
 
 
Volgende Buurtoverleg:  dinsdag 15 mei 2018 11:30 – 12:30 uur Witte Boei 
Volgende Eilandenoverleg:  woensdag 13 juni 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 
 
 
 
Lees alle documenten en verslagen van het Eilandenoverleg op 

www.buurtorganisatie1018.nl/eilandenoverleg 

http://www.buurtorganisatie1018.nl/nieuws-uit-1018/2018/3/5/woningbouwplan-op-scheepswerf-koning-william-kadijken
http://www.buurtorganisatie1018.nl/eilandenoverleg
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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. 

http://www.buurtorganisatie1018.nl/eilandenoverleg
http://www.buurtorganisatie1018.nl/
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