
Aan:  Eilandenoverleg 
Van: Voorbereidingsgroepje Eilandenoverleg 
Datum: 20 februari 2018 
 
Buurt op de kaart 
 
Bespreekpunten op een extra Eilandenoverleg op woensdag 7 maart om 20.00 uur in 
de Witte Boei naar aanleiding van de twee schietpartijen op de oostelijke eilanden 
met dodelijke afloop.  
De bedoeling is om aan het eind van de avond tot een werkgroep te komen, Buurt op 
de kaart, die na het bespreken en zo nodig wijzigen of aanvullen van onderstaande 
thema’s, verder gaat met de uitwerking. 
 
Op woensdag 4 april is er weer een Eilandenoverleg en op deze  bijeenkomst 
nodigen wij de gemeente, Nelleke Hilhorst – gemachtigde van waarnemend 
burgemeester van Aartsen, projectleider aanpak Oostelijke Eilanden, politie en 
justitie -,  Dock, politie en justitie uit.  De vraag is dan: wat is er tot nu toe bereikt?  
Ook presenteert de werkgroep ‘Buurt op de kaart’ zich. 
 
 
1. Veiligheidsbeleid op de Wittenburg e.o.  

- politiepost ’s nachts (gemeente) 
- cameratoezicht op het plein en bij de speeltuin (gemeente) 
- extra inzet straatcoaches en handhavers (gemeente) 
- een meldpunt: 020 256 4800 of zorgenwoonoverlast@amsterdam.nl 
- persoongerichte aanpak op jongeren in de wijk met problemen (gemeente) 
- overleg tussen politie, bewoners en corporaties en andere instellingen 
- camera als je het eiland opgaat en een camera als je het eiland verlaat voor 

auto’s en voor fietsers (fietsbrug naar Oostenburg en fietsbrug naar 
Kattenburg.) 

- drugshandel en wapenhandel op de eilanden tegengaan 
- mogelijke inzet Buurtouders avonds op straat 
- hoe voorkomen we dat problemen zich verplaatsen naar omliggende buurten?  
- andere preventieve maatregelen? 

 
2. Kinderen: opvang van de kinderen die betrokken waren bij de schietpartij en hun 
naasten / begeleiders 

- slachtofferhulp op scholen, www.slachtofferhulp.nl  (gerealiseerd), GGD 
Amsterdam, Team Vangnet o2o – 555 5462 en Ouder- en Kindteams 
Amsterdam 020 – 5555 961 

- opvang in de Witte Boei (hoe vaak en wanneer, hoe lang en door wie?) 
-  

 
3. Jongeren tot 14 jaar: een nieuwe centrum  

- het gebouw van de speeltuin moet een koffie plek worden voor ouders en 
kinderen die van de speelplek gebruik maken, ook voor de andere bewoners 

- In samenwerking met Dock wordt gewerkt aan opvangmogelijkheden van 
jongeren (Boudewijn Oranje), in de Witte Boei (tijdelijk?) 

- In het nieuwe centrum is ook plek voor zg. vriendenkringen, de meiden 
lounge, beeld- en geluidstudio, (semi) professioneel kickboksen 

- culturele diversiteit bij de jongerenwerkers en vrijwilligers is onontbeerlijk 
-  
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4. Jongeren 14+ 

- huiswerkbegeleiding (Dock) i.s.m. de scholen 
- extra huiswerkbegeleiding, individueel door buurtbewoners of voorleesproject 
- meer (en toegankelijke) naschoolse activiteiten, zoals sport en spel door 

Sciandri, ook op het Marineterrein 
- intensivering van de contacten tussen verschillende (etnische en culturele 

groepen in de buurt 
- versterking en ondersteuning van de groep buurtouders 
- onderzoeken wat de jongeren zelf aan behoeftes hebben 
- hulp bij stageplekken voor jongeren en hen helpen bij de toetsen die bedrijven 

vragen (eventueel banen) 
- gesprek op gang brengen tussen jongeren en overheid (o.m. politie) 
- huisvestingsmogelijkheden voor jongeren vanaf 18 jaar, mede ook in verband 

met uitkering aan ouders  
- een aanbod voor de ontwikkeling van nieuwe competenties  
- dagbesteding voor jongeren die niet naar school gaan 

 
5. Samenwerking tussen verschillende instanties bevorderen 

- de scholen, Dock, Bureau Marineterrein, Sciandri, de buurtouders, 
Buurtcomité Oostelijke Eilanden en Eilandenoverleg  

- woningcorporaties en MKB (AH, Vomar enz.) 
 
 
6. Buurtinitiatieven: 

- een burendag  door Curinesa 
- een straatfestival 
- voetbaldag voor kinderen (Hemelvaartsdag) door Curinesa 
- een banner en/of affiches met de tekst: wij groeten elkaar op het eiland 
- een buurt whats app groep 
- ruime openingstijden Witte Boei 
- uitbreiding van activiteiten in de Witte Boei voor jongeren 
- meer vrijwilligers voor (voor beheer) van de Witte Boei 

 
 
 
 


