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CARNISSER TROTS 
TIJDENS DE DERDE 

BUURTBIJEENKOMST
Drie jaar geleden is deze traditie begon-
nen: De Buurtbijeenkomst. Een laag-
drempelige ontmoeting tussen buurt-
bewoners en onze Burgemeester, die 
dat jaar net onze nieuwe buurman was 
geworden en sindsdien met grote re-
gelmaat zichtbaar aanwezig is in onze 
wijk. 
In zijn kielzog stelden de Gemeentelijke 
diensten waaronder Stadsontwikkeling, 
Werk en Inkomen, de Wijkagenten, de 
wijkmanager, de wijknetwerker, de Toe-
zichthouders en natuurlijk onze Stadsma-
rinier zich toegankelijk op met een luiste-
rend oor. Ook DOCK, Buurtklimaatje, de 
Nazarener Kerk, CoCo, Woonbron, HEL-
LO, Circus Lori, productiehuis Flow en als 
spreekstalmeester de Kastelein van Koffie 
& Ambacht. Vorig jaar breidde zich dit 
uit met Normal Difference Mind Health, 
Mensen van Carnisse, Global Seasons, 
de Kunst & Vliegfabriek en De Carnisser 
Courier. Dit jaar sloten ook VVE010, het 
Leger Des Heils, het Wijkpreventie Team, 
De Buurt Oven, WMO Radar en het Oek-
raïens Huis aan. Doel van de Buurtbijeen-
komst is om geïnformeerd te worden, te 
luisteren, te overleggen en vooral te pra-
ten. En dit natuurlijk twee kanten op; onze 
Gemeente informeert en luistert. Al in het 
eerste jaar bleek dat informeren, luisteren, 
overleggen, buiten op het prachtige Ame-
landseplein een hele andere dynamiek op-
levert dan de gangbare loketten in de di-
verse stadskantoren. Een aardige aanjager 
in deze gesprekken is de Speakers Corner. 

Verslaggever Angelique Suijkerbuijk 
vertelt over derde Buurtbijeenkomst 
waar onze buurtbewoners zaterdag 2 
juli massaal op af kwamen.
Carnisser Trots
Wat eerst begon als een loze kreet, blijkt 
gewoon echt te bestaan! En wel op de 
Buurtbijeenkomst van 2 juli. Al vroeg wa-
ren de mensen van de Gemeente, samen 
met bewoners uit de buurt die al dan niet 
betrokken zijn bij een initiatief in de wijk, 
hard aan het werk om het plein in een 
feestelijke sfeer te brengen, dit terwijl de 
zon al uitbundig scheen, alsof die wist dat 
er een mooie dag aan zat te komen! 
Normal Difference Mind Health zorgde 
voor een kleurrijke parade door de stra-
ten, om bewoners op te halen en mee te 
nemen naar het Amelandseplein: een 
brassband, mooi geklede personen op 
hele hoge stelten en een stoet mensen er-
achteraan. Aangekomen op het Ameland-
seplein werd het feest nog groter dan het 
al was begonnen. Buurtklimaatje stond 
er met een quiz en iedereen die deelnam, 
kon met een plantje naar huis. Zij hebben 
het afgelopen jaar de wijk een stuk groe-
ner gemaakt en zijn van plan daar na de 
zomer mee door te gaan. Kunst & Vlieg-
fabriek pronkte met de schilderijen die 
door de deelnemers onder de bezielende 
leiding van kunstenares Elisabeth Veer-
beek gemaakt zijn de afgelopen weken; de 
mozaïek stukken die de bewoners de af-
gelopen weken hebben gemaakt voor de 
plantenbakken in de Klaverstraat lagen er 
bijna trots te zijn! Dan was er natuurlijk 
de Speakers Corner; een traditie waar-
mee de Buurtbijeenkomst die 2 jaar gele-
den begon met een klein podium midden 
in het gras, wat stoelen angstig op ander-

halve meter. Dit jaar laat een kleurrijk ge-
vuld Amelandseplein zien dat deze tradi-
tie uitgegroeid is tot een waar buurtfeest 
van luisteren en gehoord worden. Kunst 
& vliegfabriek verzorgde de muzikale 
omlijsting van de speakers corner. De 
speakers werden op een fantastische ma-
nier met steeds een dichterlijke ode aan 
het publiek voorgesteld door de Kastelein 
van Koffie en Ambacht, die iedere week 
zelf ook mooie dingen op het programma 
heeft staan. De muzikale toon werd gezet 
door Sergio/Yellow van Kunst en Vliegfa-
briek, Eusebio die een spoken word deed 
en Djocy van Koco (waar ze in het dage-
lijkse leven de heerlijkste gerechten maakt 
samen met Salim en zijn team) die, nor-
maal met band, een heerlijk stukje muziek 
bracht,  waarbij zelfs de voeten van de 
vloer gingen! Speakers Corner was goed 
bezet door Sergio, van Kunst en Vliegfa-
briek, Victor die ons vertegenwoordigd in 
de wijkraad, Elisabeth uit de fazantstraat 
die vertelde dat je laten horen nut heeft. 
Eva Mirre vertelde over het digitale wijk-
platform, Karen en Karel lieten weten dat 
het Amelandseplein de ontmoetingsplek is 
om elkaar te vinden en onze Burgemees-
ter sloot uiteraard zoals gebruikelijk af 
met mooie woorden over de kracht van 
Carnisse en wat we met zijn allen, zelfs 
tot landelijke politiek toe, bereikt hebben. 
Daarmee waren we er nog niet! Circus 
Lori en Normal Difference warendruk met 
alle kinderen een topmiddag te verzorgen 
met acrobatiek, schminck, theater, dans, 
djembé, teveel om op te noemen. De kin-
deren hadden de tijd van hun leven en de 
ouders dus ook; die waren misschien wel 
aan het volleyballen. Er was immers een 
heus volleybaltoernooi! Met teams Poolse 
vrienden, een team Oud Carnisse, en zo-

waar een team ambtenaren! Onze Poolse 
vrienden waren de terechte winnaars.
Ook was er een verhalenverteller die met 
zijn Midden Oosterse muziek de adem van 
de kinderen liet inhouden Bij het vertellen 
van zijn verhalen. 
Natuurlijk moest er ook gegeten worden: 
onze nieuwe Oekraïense buren hadden 
heerlijke taarten gebakken die opgepeu-
zeld konden worden aan de grote tafels 
met een kopje koffie, waar we met elkaar 
in gesprek konden gaan, soms met handen 
en voeten, maar met een warm welkom! 
Global Seasons verblijdde iedereen met 
heerlijke plant-based producties die je 
nog een keer extra lieten terugkomen om 
iets anders te proeven. Naast al dit mooie 
creatieve gebeuren, mocht initiatiefnemer, 
de Gemeente, uiteraard ook niet uitblij-
ven.  Zij waren vooral informatief geori-
enteerd om nieuwsgierige, boze, vragende 
en geïnteresseerde bewoners te informe-
ren over de plannen in de wijk. 
Carnisse Eiland, het afval, het toekomst-
perspectief van Carnisse, VvE’s, wonen 
….. de belangrijke thema’s van de wijk: 
niets was onbespreekbaar! 
Onze wijkagenten en handhaving draai-
den vooral mee in het programma, er 
hoefden geen “brandjes geblust” te wor-
den… we waren het er allemaal over een: 
we wonen in een leuke wijk waar echt wel 
eens wat te zeuren en klagen valt, maar 
we hebben 1 ding wat ons verbindt en dat 
is Carnisse…. En daar zijn we met zijn al-
len maar wàt trots op!! 
Ps. Uiteraard was dit zonder onze 
stadsmarinier Daniëlle van den Heuvel 
en haar team niet gelukt! Grote dank 
voor alle inzet die jij hebt getoond door 
letterlijk de handen uit de mouwen te 
steken voor ons mooie “dorp”! 

ZONNIGE BUURTBIJEENKOMST OP HET AMELANDSEPLEIN 



ODE AAN CARNISSE
onze wijk
vaak vergeten 
omdat het gemakkelijker is
een wijk te vergeten 
als ze je niet zint
naast vergeten
wordt Carnisse
nog vaker verkeerd begrepen 
want als zelfs Wikipedia spreekt 
over een naoorlogse wijk,
terwijl het hart van Carnisse 
al behoorlijk klopte
toen het stadhuis
aan de Coolsingel
verdorie nog in de steigers stond
maar nog vaker
dan vergeten 
of verkeerd worden begrepen 
zijn Carnisse en haar bewoners genegeerd 
nee, da’s niet leuk om te horen 
en ja we worden steeds vaker gehoord
maar gevoel genegeerd te worden huist diep in 
alle kleurrijke facetten van onze krachtige wijk
het maakt ons sterk 
het is het cement 
van de sociale cohesie 
juist in onze wijk zo sterk aanwezig
en vaak zo opvallend verborgen blijft 
uit het zicht van de excel sheet fetisjisten
Carnisse
Verdorie wat ben ik toch trots op je
Carnisse
Luis in de pels van... ach ja
Mensen van Carnisse
Ik hou van jullie allemaal

Ode aan Eva en het wijkplatform ODE AAN KAREL EN KAREN
Komend van Renesse 

is deze goedlachse Zeeuw
thuis in Carnisse

en daar zijn wij
ongelofelijk gelukkig mee

want zonder Karel
zou het hier op het Amelandseplein 

zeker en vast
een enorme rommel zijn

want het mogen duidelijk zijn
het hart van Carnisse 

is van Karel 
het is immers zijn Amelandseplein

Maar wat zou Karel zijn 
zonder Karen

ons buurtklimaat
zij zorgt ervoor dat Karel

blijft staan 
in deze woelige tijden 

van
stadsontwikkeling 
dat ellendige ding
vol goedbedoelde 

maar vaak volstrekt 
onbegrijpelijke communicatie 

waardoor 
bosmaaiers

hekken
en sleutelbeleid

het geordende leven van Karel 
behoorlijk in de soep kunnen draaien 

ODE AAN EVA EN HET 
WIJKPLATFORM 
Gestaag zo die gaat
dat wijkplatform zal er komen
van en voor ons allemaal
nee het zijn deze keer geen fantastische dromen
uit communicatiefabeltjeland
maar een werkelijk Carnisser denkraam
waarmee Eva stevig in de Carnisser klei
die vaak wat weerbarstiger bakt
dan menig vergezicht op de stad
die
niet lullen maar poetsen 
en 
geen woorden maar daden
hoog in het vandaal stak
ik ben blij
dat er in Carnisse
soms nog doodgewoon
nuchter wordt na gedacht

ODE AAN SERGIO
well brother

het gezicht van kunst en vlieg
vliegt erin

met veel plezier
kent de klappen van de zweep

genegeerd?
geenszins

Sergio is inspiratie
Sergio is doorzetten
Sergio is wilskracht

Sergio is voor mij
Carnisse



Carnisse bestaat uit ruim 6000 wo-
ningen, waarvan het grootste deel 
appartementen zijn. Hiervan is in 
2020 17% in bezit van woonstad, 
woonbron of havensteder is. 32% 
van eigenaar bewoners is en 51% in 
bezit is van particuliere verhuurder. 
Om u te inspireren. Om leed te delen. 
Om de schouders eronder te zetten. 
Delen we een aantal ervaringen van 
verschillende VVE’s met u. Meld u 
vooral bij deze redactie als u hulp no-
dig hebt. 
Peter is voorzitter van een VVE van 
6 appartementen aan het Amelandse-
plein. Verdeelt in 50% eigenaar-be-
woners en 50% particuliere-verhuur-
der. Hij woont er nu een jaar of vijf. 
Grootste probleem van deze VVE is 
de slechte staat van het dak. Een kost-
bare zaak en tegelijk een enorme kans 
voor isoleren in de tijd van kostbare 
energie. Peter zou graag eens een mid-
dag organiseren om met andere VVE’s 
in contact te komen. 
Marijke is voorzitter van een VVE van 
25 appartementen aan de Flakkeese-
straat. Ze woont er zelf inmiddels 20 

jaar en heeft de wind er goed onder 
in de VVE. De meeste appartementen 
hebben al dubbel glas en zijn al geïso-
leerd. Ze geeft als grootste probleem 
de korte termijn huurcontracten van 
verhuurders die geen enkele moge-
lijkheid bieden voor huurders om een 
echte verbinding met de wijk aan te 
gaan. 
Joep is onderdeel van een VVE van 10 
appartementen aan de Pleinweg. Hij 
woont er inmiddels aan aantal jaar en 
heeft erg veel werk om iedereen erbij 
te houden. Bij het externe bureau dat 
een Meerjarig Onderhouds Program-
ma opstelt ontbreekt het aan aandacht 
en commitment om een echt goed stuk 
op te leveren. Ook bij hem zijn ver-
huurders lastig te bereiken en dragers 
huurders niet bij aan makkelijke klei-
ne klussen die soms moeten gebeuren. 
Sarhan is deel van een bestuur van vijf 
mensen. Zij vormen een VVE van X 
appartementen aan de Pleinweg/Wolp-
haertsbocht/Oestendestraat. Grootste 
uitdaging voor deze VVE is het ver-
vangen van de standleidingen van het 
pand. Ze sparen hiervoor geld, terwijl 

tegelijk van alles stuk gaat in de lopen-
de zaken. Een raam, een deur, een stuk 
dak. Het is steeds weer afwegen wat 
eerst moet en wat daarna. Sinds deze 
maand wordt het bestuur bijgestaan 
door een nieuwe VVE beheerder. Het 
was een jaar heel hard werken zonder 
beheerder. 
Bas en Lisha. Bas woont al 6 jaar in 
Carnisse en gaat ons verlaten. Lisha 
woont nog niet in Carnisse en is aan 
het verbouwen. Samen vormen ze nu 
een VVE van 6 appartementen aan de 
Katendrechtselagendijk. Hun groot-
ste zorg zijn de slechte staat van het 
onderhoud en de VVE beheerder die 
hierin zeker geen helpende rol heeft 
gespeeld. De balkons zijn gestempeld. 
De waterleiding is tijdens de verbou-
wing geknapt. Sinds 1 april hebben ze 
VVE010 als beheerder en proberen ze 
orde op zaken te krijgen. Het kost Bas 
teveel energie; zij hebben een ander 
mooi plekje gevonden op Zuid. 
Louise is onderdeel van een VVE van 
6 appartementen aan de Fazantstraat. 
Ze woont er inmiddels alweer 2 jaar 
met veel plezier. In de Fazantstraat 

loopt een opdracht van Open Kaart. 
Zij nemen de staat van verschillende 
VVE’s/portieken op. En met de fei-
telijke kennis in de hand gaan ze een 
nieuw instrument ontwikkelen om te 
komen tot nieuwe instrumenten om 
particulieren te helpen bij de woning 
beteringen. Kortom Louise is deel van 
een experiment waar hopelijk heel 
Carnisse van kan gaan profiteren. 
Hoe help je VVE’s nu echt concreet?

WANDELEND OVER STRAAT 
ZIE JE DAT ER OP MEERDERE 

PLEKKEN IN ONZE WIJK 
INVESTERINGEN MOGELIJK, 
ZELFS NOODZAKELIJK ZIJN. 

HOE GAAN WE DAT MET ELKAAR 
DOEN?

ALS GEMEENTE, CORPORATIES 
EN U ALS PARTICULIERE WONING 

EIGENAAR? 

VERHALEN OVER VVE - DE VERENIGING VAN EIGENAREN

HET WIJKPREVENTIE TEAM CARNISSE 

IEDERE WOENSDAGAVOND SCHOUWT DIT PREVENTIE TEAM IN DE WIJK - SLUIT AAN BIJ DEZE FIJNE GROEP MENSEN VAN CARNISSE 
VERZAMELEN BIJ KOFFIE & AMBACHT - EBENHAZERSTRAAT 52 - IEDERE WOENSDAGAVOND HALF ACHT - GRATIS KOFFIE



ZONDAG 10 JULI  
Kunst & Vliegfabriek
Muziek/DJ/Spoken Word – diverse 
artiesten 
15:00 Poolcafé Subway
Wolphaertsbocht 196

DONDERDAG 14 JULI
Kunst & Vliegfabriek
Zomerknutselen voor kids 6-12 jr
Kat. Lagedijk 363

VRIJDAG 15 JULI 
Koffie & Ambacht
Carnisse Music Hall Le Sud
HYDRA ENSEMBLE 
Ebenhaezerstraat 52

ZONDAG 17 JULI
Kunst & Vliegfabriek
SHOW YOUR SKILS DJ SHADOW 
15:00 Poolcafé Subway
Wolphaertsbocht 196

DINSDAG 19 JULI
Kunst & Vliegfabriek
15:00-20:00 uur
Tekenen wordt je eigen kunst.
Voor tieners ! 
Kat. Lagedijk 363

WOENSDAG 20 JULI 
Koffie & Ambacht 20:00
INTERNATIONALISM 
ON THE MOON
Ebenhaezerstraat 52

DONDERDAG 21 JULI 
Kunst & Vliegfabriek
Zomerknutselen voor kids 6-12 jr
Kat. Lagedijk 363

DINSDAG 26 JULI 
Kunst & Vliegfabriek
15:00-20:00 uur
Tekenen wordt je eigen kunst.
Voor tieners ! 
Kat. Lagedijk 363

DONDERDAG 28 JULI 
Kunst & Vliegfabriek
Zomerknutselen voor kids 6-12 jr
Kat. Lagedijk 363

DINSDAG 2 AUGUSTUS 
Kunst & Vliegfabriek
15:00-20:00 uur
Tekenen wordt je eigen kunst.
Voor tieners ! 
Kat. Lagedijk 363

DONDERDAG 4 AUGUSTUS 
Kunst & Vliegfabriek
Is het Kunst? Of kan het weg?
Creatieve workshops voor volwasse-
nen. 10:00 - 12:00
Kat. Lagedijk 363

DINSDAG 9 AUGUSTUS 
Kunst & Vliegfabriek
15:00-20:00 uur Kat. Lagedijk 363
Tekenen wordt je eigen kunst.
Voor tieners ! 

DONDERDAG 11 AUGUSTUS 
Kunst & Vliegfabriek
Is het Kunst? Of kan het weg?
Creatieve workshops voor volwasse-
nen. 10:00 - 12:00
Kat. Lagedijk 363

DONDERDAG 18 AUGUSTUS 
Kunst & Vliegfabriek
Is het Kunst? Of kan het weg?
Creatieve workshops voor volwasse-
nen. 10:00 - 12:00
Kat. Lagedijk 363

DONDERDAG 25 AUGUSTUS 
Kunst & Vliegfabriek
Is het Kunst? Of kan het weg?
Creatieve workshops voor volwasse-
nen. 10:00 - 12:00
Kat. Lagedijk 363

SOCIAAL CULTURELE AGENDA CARNISSE ZOMER 2022

NORMAL DIFFERENCE MIND HEALTH - 
HET ZOMERHUIS JULI -AUGUSTUS
SPEELTUIN CHARLOIS

DOOR MIDDEL VAN SPORT- EN KUNSTACTIVITEITEN LE-
REN DE KINDEREN ZICHZELF UIT TE DRUKKEN, ELKAAR 
BETER TE BEGRIJPEN, DAAROP TE REAGEREN EN OOK 

OM TE GAAN MET DE VERSCHILLEN 
VAN HENZELF EN EEN ANDER.

HET DOEL VAN HET ZOMERHUIS IS OM KINDEREN 
NIEUWSGIERIG TE MAKEN, NIEUWE DINGEN TE LATEN 

ONTDEKKEN, DE BAND TUSSEN OUDER EN KIND TE 
VERSTERKEN EN HET ONTWIKKELEN VAN EIGEN 

KRACHT, TALENT EN ZELFVERTROUWEN. ALS HET KIND 
WEER OP SCHOOL IS, KAN HET KIND MET BLIJHEID EN 
VEEL ZELFVERTROUWEN MET DE ANDERE KINDEREN 

MEEPRATEN OVER ZIJN LEERZAME EN AVONTUURLIJKE 
ZOMERVAKANTIE.


