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Onderwerp: Aanpak overlast rondom obs Overstegen  
Portefeuillehouder: Burgemeester Boumans  
Datum: 9 november 2021  

 

 
Kennis te nemen van 
De ervaren overlast rondom obs Overstegen heeft onze aandacht vanaf het voorjaar 2020. 
Er loopt een intensieve integrale aanpak om de ervaren overlast te beperken. Op 
6 oktober heeft de gemeenteraad een bezoek gebracht aan de obs Overstegen en is in 
gesprek gegaan met de buurt, jongeren en professionals. Naar aanleiding van deze 
bijeenkomst willen wij uw raad informeren over het verleden, heden en de toekomst. 
 
Context 
Obs Overstegen is een plek waar kinderen en jongeren graag komen. Zij zijn hier 
opgegroeid, gaan of gingen hier naar school, maken volop gebruik van de buitenruimte 
en vinden het ook prettig dat het winkelcentrum dichtbij is. Dat ging al die jaren in 
redelijke harmonie met de buurt, op enkele uitzonderingen na.  
 
Begin 2020 zagen we een verandering. De relatie tussen de buurt en de jongeren 
verhardde. Er vond grensoverschrijdend gedrag plaats. Reden voor ons om met de 
verschillende partners volop in te grijpen. Naar ons idee heeft die aanpak resultaat, al 
beseffen we ons ook dat we er nog niet zijn. Daarom gaan we door met onze 
gezamenlijke integrale aanpak. Samen met de buurt, de jongeren en de verschillende 
professionals willen we blijven werken aan een prettige plek voor jong en oud. Dus ook 
een plek waar iedereen zich veilig kan voelen. 
 
Waar komen we vandaan? 
In het voorjaar van 2020 zagen we een enorme toename van jongeren op deze plek. Soms 
wel 70 tot 80 jongeren uit de buurt, uit andere delen van Doetinchem of zelfs van buiten 
Doetinchem waren aanwezig. Er was het nodige vertier te vinden voor een groep in een 
tijd waarin zij door corona weinig ander vertier konden vinden. De omvang van de groep, 
het gedrag van deze jongeren en de impact daarvan op de buurt was voor ons aanleiding 
om samen met onze partners te werken vanuit een gezamenlijke aanpak.  
 
Wat hebben we in die periode gedaan?  
- Verschillende analyses (aantrekkelijkheid locatie, groepsdynamiek, leeftijd, omvang, 

sociaal demografische analyse van de buurt) 
- Contact leggen en onderhouden met bewoners en organisaties  
- Integrale aanpak opgestart met verschillende samenwerkende organisaties  
- Groepsgerichte aanpak om het gedrag van de jongeren positief te veranderen, waarbij 

ook de ouders zijn betrokken 
- Extra formatie voor het stedelijk jongerenwerk 
- Extra aandacht, toezicht en handhaving vanuit politie en Buha 
- Fysieke maatregelen getroffen op de locatie 
- Tijdelijk cameratoezicht 
- Nieuwsbrieven verspreid binnen de buurt van obs Overstegen om te communiceren 

over de (voortgang van de) aanpak en gewezen op de contactpersonen waarmee de 
buurt contact kan opnemen 
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Waar staan we nu? 
Wij zien dat de aanpak zijn vruchten heeft afgeworpen. De grootte van de groep jongeren 
is afgenomen en het gedrag van de jongeren is niet meer zoals dat was. De 
geweldincidenten vanuit de jongeren richting de buurt (en soms andersom) vinden 
bijvoorbeeld niet meer plaats. Ook zijn de jongeren door de buurt weer aanspreekbaar op 
hun aanwezigheid en de overlast die ervaren wordt en houden de jongeren daar rekening 
mee. Ook zien we dat veel jongeren vanuit de aanpak elders een plek hebben gevonden 
(bijvoorbeeld bij JC DTC of bij sportverenigingen). 
 
Aan de andere kant zien we ook dat de situatie fragiel is. Zo worden vanuit de buurt 
andere incidenten in de buurt gekoppeld aan de overlast van jongeren en hebben we te 
maken met de dynamiek van jongeren, waardoor er ook aanwas blijft van andere 
(groepen) jongeren op de locatie. Ook de geluiden van verschillende bewoners uit de 
buurt en de petitie die is aangeboden tonen aan dat we er nog niet zijn.  
 
Hoe gaan we verder? 
De verschillende organisaties blijven zich inzetten om obs Overstegen een plek te laten 
zijn waar jong en oud zich prettig en veilig voelt. Dat betekent dat wij jongeren de 
mogelijkheid willen blijven bieden dat zij elkaar kunnen ontmoeten op die plek en daar 
actief kunnen zijn. Voorwaarde is natuurlijk dat zij zich houden aan de regels die we 
daarover met ze hebben gemaakt en waarbij ze ook oog houden voor het effect van hun 
aanwezigheid op de buurt.  
 
Wat gaan/blijven we doen? 
- We gaan verder met de integrale samenwerking tussen de verschillende organisaties 
- We gaan verder met de groepsgerichte aanpak van de jongeren 
- Toezichthouders en politie blijven de locatie en de jongeren extra aandacht geven 
- We stemmen met de jongeren af welke functie de verschillende delen van de 

buitenruimte hebben en maken afspraken over het gebruik van die delen. 
- We plaatsen een hekwerk om de functies van de verschillende delen van de locatie te 

benadrukken 
- Er worden extra afvalbakken geplaatst op die plekken waar nu veel zwerfafval ligt en 

jongeren worden aangespoord geen zwerfafval meer achter te laten. 
- Kapotte of verpauperde zaken in de buitenruimte worden aangepakt 
- Er wordt extra groen geplaatst op plekken waar dat nodig is. 
- We richten een werkgroep op waarin buurtbewoners, jongeren, gebruikers van de 

locatie en professionals met elkaar kunnen toewerken naar een prettige plek voor 
jong en oud. Belangrijke thema’s voor deze werkgroep zijn toename van actieve 
bewoners in de buurt, verhogen van de medeverantwoordelijkheid (ouders, jongeren, 
bewoners en organisaties), verhogen van het vertrouwen in en bekendheid van de 
organisaties en de samenwerking in de buurt. 

 
Vervolg 
Met deze mededeling hebben wij u geïnformeerd over waar we vandaan komen, waar we 
nu staan en waar we verder met elkaar mee aan de slag willen. Wij hebben vertrouwen in 
de aanpak en volgen het vervolg van de aanpak. Wellicht heeft u als gemeenteraad die 
behoefte ook. Wij informeren u in april 2022 over de voortgang en het vervolg van de 
integrale aanpak. 
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Bijlage 
Brief voor de buurt rondom obs Overstegen 
 


