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Geachte bewoner, 
 

Eind 2020, begin mei en eind juli 2021 ontving u een nieuwsbrief. Hierin gaven we u 
informatie over de aanpak om de overlast van jongeren rondom voormalig OBS 
Overstegen te stoppen. Ook las u dat we samen met u extra acties willen gaan doen om 
de buurt weer een fijne en veilige plek te maken. In deze nieuwsbrief praten wij u bij.  
 
Terugblik 
Begin oktober hebben veel buurtbewoners de gemeenteraad via een petitie laten weten 
wat er speelt en leeft in de buurt. 
 
Op 6 oktober brachten achttien gemeenteraadsleden een bezoek aan de wijk. Ze praatten 
met omwonenden, jongeren en professionals. Het werd duidelijk dat de mensen die 
rondom de school wonen en de gebruikers van het schoolgebouw de meeste overlast van 
jongeren ervaren. Mensen die wat verder van het schoolplein af wonen, maken zich vooral 
zorgen over de achteruitgang van de buurt.  
 
De raad is door de petitie en het werkbezoek goed op de hoogte. 
 
Hoe nu verder? 
We zien aan de ene kant dat de meeste jongeren zich beter gedragen. De 
jongerenwerkers hebben contact met de jongeren die nu naar het schoolplein komen en 
met de zogenaamde ‘autogroep’. Vanuit dat contact zijn ze met jongeren in gesprek over 
het gedrag en de impact die dit heeft op de buurt. De laatste maanden is het rustiger, 
komen er minder meldingen van overlast binnen en worden andere dingen gemeld dan 
een jaar geleden. Het cameratoezicht is daarom gestopt.  
 
Aan de andere kant weten we dat de ervaren overlast niet weg is en dat de 
brandstichtingen van de laatste maanden het gevoel van onveiligheid vergroten. Veel 
mensen ervaren dat de buurt achteruitgaat. Het is voor iedereen duidelijk dat we aan de 
slag moeten blijven. We blijven de overlast op en rondom het schoolplein op verschillende 
manieren aanpakken. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat de buurt weer een plek 
wordt waar jong en oud zich prettig en veilig voelt. Dat doen we graag samen met u!  
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Aanpak overlast op en rondom het schoolplein korte termijn  
U heeft ons ideeën meegegeven die kunnen helpen om de ervaren overlast te beperken. 
Daarnaast hebben we zelf ook maatregelen bedacht die we snel kunnen uitvoeren. De 
volgende maatregelen zijn inmiddels klaar of doen we binnenkort: 

• Het groen rondom het schoolgebouw goed snoeien of weghalen en op sommige 
plekken juist extra groen planten.   

• Opknappen van kapotte of vervallen dingen rondom de school. 

• Duidelijke afspraken make met de jongeren over welke delen van het schoolplein 
ze mogen gebruiken en waarvoor.  

• Een hek om het deel van het schoolplein plaatsen waar jongeren ’s avonds niet 
meer mogen komen.  

• Politie en boa’s blijven extra rondes in de wijk doen. De boa’s ’s middags; de politie 
’s avonds. Blijf de politie bellen bij overlast. Alleen zo hebben én houden we de 
overlast in beeld. 

• Extra afvalbakken op plekken waar nu veel troep ligt. De jongeren worden 
aangespoord om geen afval meer achter te laten of het minimaal zelf in de 
container te gooien.  

• Rondom en op het schoolplein wordt vaker schoon gemaakt; het blad wordt 
weggehaald en (zwerf)afval opgeruimd.  

• De groepsaanpak voor jongeren gaat door. 

• Sité en VVE beheerder MVGM zorgen in de flats aan de Houtsmastraat en Eduard 
Schilderinkstraat voor de onderstaande aanpassingen:  

o betere verlichting in en om het gebouw;  
o een rookmeldingssysteem; 
o een camerasysteem bij de ingang; 
o Goede informatie over vluchtroutes en een vluchtplan. 

Sité laat per complex alle inwoners weten welke acties wanneer uitgevoerd 
worden.   

 
Samen werken aan een fijne buurt voor iedereen 
Er is al veel gedaan en we blijven bezig. Uiteindelijk willen we – net als u – dat jong én 
oud gewoon weer goede buren worden. Maar dat kunnen we niet alleen; daarvoor 
hebben we u ook nodig! Wij zijn op zoek naar buurtbewoners (jong én oud) die samen 
met ons aan de slag willen met kleine acties die de buurt weer een fijnere plek maken. 
Doet u mee? Geeft u zich dan op bij wijkverbinder Nicole van Vonno via nicole@vida-
welzijn.nl of 06-41 769 769. 
 
Meer informatie 
Heeft u nog vragen of wilt u iets met ons delen? Neemt u dan contact op met 
wijkregisseur Rody Poelhuis van gemeente Doetinchem via (0314) 377 377 of 
r.poelhuis@doetinchem.nl of één van de buurtcoaches van Buurtplein: Susan Visser, 
Martijn de Witt en Rolf Buunk via 0314 – 34 19 19. 
 
Wilt u overlast melden? Belt u dan de politie via 0900-8844 of tijdens kantooruren Buha 
via 0314 377 444.  
 
Vriendelijke groet, 
Namens het wijknetwerk Overstegen, 

Rody Poelhuis 
Wijkregisseur gemeente Doetinchem 
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