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Aan: Danny Konings, gebiedsmakelaar 
Cc:   Mascha ten Bruggencate, stadsdeelvoorzitter 
        Leden van stadsdeelcommissie Centrum 
        Arjan Spit gemeentelijke coördinator nasleep moord in speeltuingebouw 
 
 
08 september 2018            
 
 
Beste Danny Konings, 
 
Eind augustus spraken we elkaar telefonisch over het onderzoek naar de verbouwing van 
het speeltuingebouw op Wittenburg voor de 14+ jeugd. Daarbij gaf je aan dat het uitstellen 
van dit proces voor overleg met de buurt, vrijwilligers en (groot)ouders van de kinderen niet 
mogelijk was. Wel konden we onze bezwaren en zienswijze schriftelijk laten weten, hetgeen 
we hierbij doen. 
 
Al in 2017 zijn er gesprekken gevoerd en is er gecorrespondeerd tussen het stadsdeel en het 
Eilandenoverleg over de locatie van het jongerenwerk voor 14+. Daarbij ging het er om of het 
verstandig was om de oudere jeugd op dezelfde plek te huisvesten als de jongere kinderen. 
Dat leek ons geen goed idee. Vrijwilligers en de jongerenwerkers van destijds hebben 
signalen afgegeven dat het mis dreigde te gaan. Ook is een substantiële groep na sluiting 
van de Clutch uit beeld verdwenen mede doordat de nieuwe locatie nog niet open was en/of 
niet aansprak. 
Na de verschrikkelijke moord in het speeltuingebouw eind januari zijn er allerlei 
bijeenkomsten geweest om de buurt te informeren en met elkaar in gesprek te gaan. Daarbij 
heeft de verantwoordelijke portefeuillehouder meerdere malen aangegeven dat “het beleid 
ter discussie stond” en “alle opties open liggen wat betreft het jongerenwerk, zelfs 
heropening van de Clutch”. We gingen er als betrokkenen dan ook vanuit dat we na de 
zomer verder zouden gaan met het overleg over de praktische invulling van de locatie ten 
aanzien van de 14+ jeugd. Ook is er voor de zomer tijdens het Eilandenoverleg om inbreng 
van de buurt gevraagd voor ideeën en initiatieven die de verbinding in de buurt kunnen 
versterken of de openbare ruimte kunnen verbeteren. Daar hebben we nog geen 
terugkoppeling over gehad. 
 
We waren dan ook verbaasd dat ondertussen deze zomer de voetbalkooi al is gerenoveerd. 
Dat juichen we toe, het is een stuk mooier geworden een aangenamer voor de gebruikers. 
Daarover van te voren communiceren met gebruikers en omwonenden geeft hen het gevoel 
betrokken te worden. En zo nodig mee te kunnen denken over de uitvoering zoals 
bijvoorbeeld de tijden waarop de kooi verlicht wordt. Dat zelfde geldt voor de nieuwe locatie 
voor de 14+ jeugd als vervanging van de tijdelijke plek in het oude postkantoor. 
 
Op 3 september is de buurtwerkgroep Buurtopdekaart bijeengeweest om over de 
mogelijkheid van een tweede bouwlaag op het speeltuingebouw voor de 14+ jeugd van 
gedachten te wisselen. Daarbij waren (groot)ouders van de kinderen, vrijwilligers en 
omwonenden aanwezig. De volgende zaken willen we graag aan je meegeven. 
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Veiligheid: 
Het trauma van de moord is nog lang niet verdwenen en daarom is de veiligheid voor de 
jonge kinderen onze grootste zorg. Toezicht en handhaving zal niet altijd 100% kunnen zijn 
dus is een redelijke afstand tussen de locaties noodzakelijk. 
Het gaat hier primair om een speeltuin voor  jonge kinderen. We vinden niet dat die 
structureel in contact moeten kunnen komen met de oudere jeugd -14-23 jaar- die misschien 
al met een half been in de criminaliteit zitten en een ongewenst voorbeeld voor de jongeren 
kinderen kunnen zijn of hen zelfs voor “klusjes” kunnen ronselen. Op en rond het 
speeltuingebouw is sprake van ongewenst gedrag zoals drugsgebruik, dealen en 
wildplassen door oudere jeugd. De jonge kinderen (en hun ouders) voelen zich “unheimisch” 
wanneer tijdens hun activiteiten oudere jeugd vlakbij met schietspellen bezig is. De 
vrijwilligers willen niet met 14+ en 14- tegelijk werken. De combinatie van de voetbalkooi en 
de locatie voor 14+ in het speeltuingebouw is niet goed. 
 
Alternatieven: 
We vinden het belangrijk dat ook de oudere jeugd zelf wordt gevraagd wat ze willen en op 
welke manier ze hun plek eigen kunnen maken. Dit om te zorgen dat ze er ook gebruik van 
maken en op die manier ook bereikbaar worden voor gespecialiseerde jongerenwerkers die 
hen mogelijk kunnen afhouden van een snelle criminele carrière. In Noord heeft Dock een 
succesvol initiatief “de Klusfabriek” misschien kan zoiets ook bij ons, bijvoorbeeld in een 
ruimte in de leegstaande van Gendthallen of de Werkspoorhal. Ook op IJburg schijnt 
succesvol initiatief voor de oudere jeugd te zijn. 
Andere locaties die mogelijk geschikt zijn: het gebouw aan het Windroosplein waar voorheen 
de kinderopvang van IJsterk zat, naast die plek het leeggekomen pand van de Noord- en 
Zuid-Hollandse reddingsmaatschappij, de ruimte onder de brug over de Nieuwe vaart of de 
ruimte onder de brug van de Prins Hendrikkade over de nieuwe Herengracht, de Clutch, en 
een gedeelte in het gebouw van Liander aan de Hoogte Kadijk, het leeggekomen pand naast 
de Oosterkerk aan de Grote Wittenburgerstraat, de bovenverdieping van de Witte Boei en de  
huidige gebruikers naar andere locatie, een aparte ingang is daar al. 
 
Naar de mening van de buurtwerkgroep is een voorwaarde voor een nieuwe locatie voor de 
oudere jeugd dat die locatie op behoorlijke afstand is van de plek waar de jonge kinderen 
komen.  
 
We hopen hiermee op een positieve manier bij te dragen aan een oplossing voor een nieuwe 
plek voor de jongeren uit onze buurt. We willen graag mee denken en betrokken worden bij 
de toekomstige oplossingen daarvoor. 
Uiteraard zijn wij bereid om een en ander in een persoonlijk gesprek nader toe te lichten. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, Met vriendelijke groet, 
Namens het Eilandenoverleg,         Namens werkgroep Buurtopdekaart  
 
 
 
Bart Uitdenbogaart,                         Tineke van den Klinkenberg 
 


