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Aanwezig:  

Burgemeester Aboutaleb, Wethouder Wijbenga (gemeentebestuur) 

Luc Opdebeeck, Els Lokkerbol, Grecia Willemstein, Bea van Raemdonck, Willem Snijders, Dirk Baron 

(bewoners Oosterflank), 

Pieter Groenendijk (Coöp), Remco Haneveld (zorginstellingen van de Evenaar), Moenir Abu Hunein 

(Wijkagent), 

Jean Paul Andela, André Paans, Rinus Noteboom, Shota Dolidze, Nienke Riemersma, Hennie van der 

Goot (gemeente Rotterdam). 

 

Er wordt kort stilgestaan bij de overval op de Coöp. Er blijkt één camera niet goed te functioneren als 

gevolg van condensatie. Er wordt opdracht gegeven tot het verbeteren van de verlichting bij de 

supermarkt. 

Jean Paul heet de aanwezigen van harte welkom bij dit informele bezoek van de vertegenwoordiging 

van het college en bewoners van en belanghebbenden bij de wijk, professionals en 

vertegenwoordigers van de Directie Veiligheid. Het zal niet bij deze ene keer blijven.  

Er volgt een voorstelrondje.  

Op 15 januari 2019 is de eerste bijeenkomst van het Platform Oosterflank gepland welk platform zich 

zal bezighouden met de leefbaarheid en veiligheid in de wijk Oosterflank op basis van wijkagenda en 

het Plan van Aanpak.  

De indrukken van de burgemeester en de wethouder opgedaan tijdens de informele wandeling 

worden gedeeld met het gezelschap en ieder wordt in de gelegenheid gesteld een persoonlijke 

reactie te geven. 

De burgemeester vraagt zich af wat het probleem is. Het is een prachtige wijk. Hij trekt de 

vergelijking met de Tarwewijk waar heel concrete problemen zijn. Hij heeft zich graag ingezet voor de 

huisvesting van de 35 bewoners van de Bavo in De Evenaar. Mensen komen soms in de problemen 

en daar moeten we mee omgaan. Het kan immers iedereen overkomen. Denk aan de dakloze die 

alleen al vanwege dit feit een boete krijgt die de persoon nooit zal kunnen betalen. Hij verzet zich 

tegen het politiseren van de zwaksten in de samenleving.  

Hij gaat het niet het gesprek meer aan met het actiecomité, vanwege de beschuldiging van 

omkoping. Hij wil graag horen hoe de beeldvorming over de wijk kan worden bijgesteld. 

De wethouder heeft een goede indruk van de wijk gekregen, ondanks het sombere weer. Hij 

constateert dat de betrokken medewerkers erbovenop zitten. Hij heeft gehoord dat de bewoners 

zich bijna niet durven uiten over hoe goed het gaat met de nieuwe bewoners van De Evenaar of 

ervoor kiezen om daarover niet te praten in het bijzijn van leden van het actiecomité. 

Moenir geeft uitleg over de wandeling en de aandachtspunten tijdens de wandeling, het 

speelplaatsje, de route naar de Bavo via de Hammerfeststraat, de camera’s. Het speelplaatsje was in 

het verleden een bron van (jongeren)overlast. Hij heeft veel last van de negatieve berichten van het 

actiecomité. Bevestigd wordt dat leden van het actiecomité veel druk uitoefenen op de bewoners 

van de wijk.  



Er zijn Jaarlijks ca. 150 overvallen in de stad. Opvallend is het aantal maaltijdbezorgers in de stad die 

te maken krijgen met overvallen. In korte tijd een aantal incidenten in Prins Alexander. Er worden 

ook steeds meer maaltijden bezorgd. Deze incidenten staan los van de overval op de Coöp. Voor wat 

betreft de maaltijd bezorgers is er veelal een patroon en daarop wordt gerechercheerd.  

Coop 

Interne procedures zijn op orde, het personeel is goed getraind, maar een dergelijk incident heeft 

een behoorlijke impact op het personeel. Opgemerkt wordt dat de omwonenden niet erg oplettend 

zijn. De vermoedelijke daders liepen al enige tijd door de wijk heen en waren gezien, desondanks is 

er geen melding gedaan. 

Gesprek komt op de drankverkoop. Aangegeven wordt dat, indien de handel in drank uit de 

supermarkt zou verdwijnen, dan kan de winkel wel sluiten.  

Een bewoner geeft aan onlangs een melding te hebben willen doen, maar het politiebureau was 

gesloten. Het is de bedoeling in de wijk een steunpunt te vestigen, dat is geen politiebureau, maar 

zorgt wel voor een laagdrempelige toegang. 

Open portalen zijn gesloten. Er is veel veranderd. Mensen komen elkaar niet meer tegen en praten 

niet meer met elkaar. Mensen letten niet meer op elkaar. Bemoeizucht wordt niet altijd 

gewaardeerd. Dit wordt bevestigd door meer bewoners. Zelfs als bewoners elkaar kennen groeten ze 

elkaar niet meer. Er is geen naam meer op de deur. Op de feestavonden komt 15 % van de populatie. 

Bij gezamenlijke maaltijden wordt er snel gegeten, maar sociale contacten ontstaan niet. 

Een bewoner pleit voor een andere aanpak, maak er een show van en laat mensen zich welkom 

voelen. Dit wordt onderkend door anderen.  

Wethouder Wijbenga vraagt aan de aanwezigen wat ze mee willen geven.  

• Er wordt aandacht gevraagd voor de wijze waarop de politiek met de kwestie rond De 

Evenaar omgaat en hoe moeilijk het is de beeldvorming te beïnvloeden.  

• Het armoedevraagstuk is een onderdeel van het veiligheidsvraagstuk. Er wordt in 

toenemende mate armoede gesignaleerd. Dat is merkbaar aan hoeveel bewoners thuis zijn. 

Van oorsprong is Oosterflank een slaapwijk en dat is niet meer zo.  

• Er wordt aandacht gevraagd voor de woningtoewijzing. In toenemende mate blijken 

bewoners met een rugzakje met urgentieverklaring een woning toegewezen te krijgen. Dat 

gaat te vaak mis en vraagt om meer aandacht van de begeleiding en een betere inpassing. 

• Er wordt opgeroepen om de toezichthouders (politie, boa) in de wijk meer zichtbaar en 

aanspreekbaar aanwezig te laten zijn. 

• Er wordt een pleidooi gehouden voor het weer aanstellen van jongerenwerkers in de wijk. 

Met de bezuiniging op jongerenwerk is een gat gevallen. Er is te weinig aandacht voor de 

jongeren. 

• Nogmaals wordt de nadruk gelegd op armoede. Bij een gelegenheid kwam een moeder met 

drie kinderen naar een maaltijd terwijl het een gewone schooldag was.  

• Er wordt aandacht gevraagd voor de veiligheid van de bewoners van De Evenaar.  

• Er wordt opgeroepen om met de instellingen in de wijk beter om te gaan met bewoners die 

met een ‘hulpvraag’ gehuisvest zijn.  

• We willen in een veilige wijk wonen. De verlichting mag soms aan de normen voldoen, maar 

sommige plekken zijn erg donker. Er zou meer saamhorigheid moeten zijn. Gevraagd wordt 



om meer flexibiliteit in de regels, zodat particuliere initiatieven beter van de grond kunnen 

komen. 

• Opgeroepen wordt om behulpzaam te zijn bij mogelijke financiële fricties die zouden kunnen 

ontstaan. 

Wethouder Wijbenga roept op om de betrokkenheid bij de wijk vast te houden. 

De Burgemeester wijst op de sociale index waaruit blijkt dat het meedoen laag scoort. De mate van 

armoede is hierin niet te zien. Dit pleit ervoor om dat meer op wijkniveau te inventariseren. In 

toenemende mate is er sprake van een 2 of soms 3 snelheden in de stad. Ook de schuldhulpverlening 

vraagt aandacht. Er zijn wel ideeën over en er wordt een verfrissende aanpak voorgestaan. 

Hij roept op dat bewoners zich uitspreken en zich niet laten intimideren.  

Hij roept in herinnering dat hij voor de wijk € 50.000 beschikbaar heeft gesteld om dat idee dat nog 

niet bedacht is uit te voeren. Mocht dat een zomerfestival zijn, dan komt hij graag om dit te openen. 

Misschien is één keer niet genoeg en moet dit een aantal keer worden herhaald. Hoe betrek je de 

wijk er het beste bij. 

Hij verwacht een goed advies omtrent de situering van een politiesteunpunt. 

Met financiële fricties moet zorgvuldig worden omgegaan. De stad is groter en er zijn meer noden. 

Het voornemen is om in het najaar opnieuw de wijk te bezoeken. 

De beide bestuurders nemen afscheid danken de aanwezigen voor de betrokkenheid en de adviezen. 

 


