
Doetinchem, 9 juni 2022

Burgemeester mr. M. Boumans
Raadhuisstraat 2
7001 EW Doetinchem

Geachte heer Boumans,

Helaas voelen wij ons genoodzaakt om u weer per brief op de hoogte te stellen van de overlast
situatie rondom BS Overstegen en nu voornamelijk over het parkeerterrein van BS Overstegen, Het
Onderdeurtje en dependance lsselborgh.

Onze eerste brief dateert van augustus 2020 en de laatste hebben wij in maart 2021 gestuurd.
Daarna zijn er een aantal gesprekken gevoerd op het gemeentehuis in het laatste kwartaal 2021 en
mochten wij vernemen dat er een wijkverbinder zou worden aangesteld in Nicole van Vonno.

Wij hebben goed contact met Nicole en hebben met haar ook getracht om als bewoners in gesprek
te gaan met 'de autogroep' onder leiding van Nicole. Dit is schromelijk mislukt, Nicole heeft een
tweetal afspraken met verschillende heren geprobeerd te maken. De eerste op de Daele, zonder
bewoners, hier kwam niemand opdagen. De tweede op het parkeerterrein in kwestie zelf {met
bewoners) en ook toen kwamen de heren niet opdagen.

Na bezoek aan de openingsavond van de fototentoonstelling, van de jongeren van Homespot, in de
Daele ben ik (11119) samen met een buurvrouw op de terugweg in gesprek gegaan met een aantal
jongeren van 'de autogroep' die op deze avond hingen op het 'overlast' parkeerterrein achter onze
flat.

Dit was een uitermate teleurstellend gesprek. Daar waar wij een open gesprek met hen wilden
voeren, om hen duidelijk te maken dat hun gespreksgeluid door de inrichting van dit terrein
weerkaatst en heel hard in onze woningen binnendringt, gingen de jongeren in het defensief op een
ontzettend negatieve manier. Waar wij probeerden mee te denken kregen wij enkel af serverende
antwoorden.

Dit is openbaar terrein, wij mogen hier gewoon staan;
Wij mogen herrie maken tot 22 uur en er is niets dat u hieraan kunt doen;
Op het parkeerterrein van de winkels staan wij teveel in de kijk;
Betaald u onze benzine als wij naar het buitengebied zouden gaan;
Wij wonen langer in deze wijk als u en als u er last van heeft dan gaat u toch verhuizen;

Met als grote uitsmijter;
De burgemeester heeft op de door u ervaren geluidsoverlast tot op heden nog niets
uitgedaan dus hij neemt u óók niet serieus. Zou hij dat wel doen had hij wel een
decibelmeting gelast.

De jongen die het woord voerde is opgegroeid in de wijk Overstegen volgens eigen zeggen maar
woont nu in Langerak. De anderen hebben niet gezegd waar zij wonen. Hij vroeg op een gegeven
moment, u bent toch ook jong geweest en wilde toch ook samen komen met leeftijdsgenoten. Dit
bevestigde ik echter gaf hem ook aan dat wij ons wel iets lieten zeggen door buurtbewoners. De
jongen reageerde met; Ik praat toch ook met u waarna ik hem heb uitgelegd dat jezelf iets laten
zeggen iets anders is dan met iemand praten. Dat het betekent dat je luistert naar wat
buurtbewoners aangeven en hier iets mee doet. In het geval van ervaringen van overlast dus een
andere plek zoeken omdat de plek waar je samenkomt niet geschikt blijkt te zijn.



Sinds dit gesprek op de avond van 24 mei lijkt het wel of ze de flatbewoners aan het uitdagen zijn;
Door met elkaar te praten op luidere toon en met hun gezicht gericht op de flat;
Door bij vertrek om 22 uur te claxonneren als afscheid aan ons.

Op 30 mei heb ik ( een melding overlast gedaan omdat er na 22 uur nog steeds vette herrie
was op het parkeerterrein en een klacht ingediend op politie.nl. Van mijn buren had ik namelijk
vernomen dat er om 21 uur een motoragent op locatie was geweest. De 'autogroep' jongeren
bevonden zich op dat moment op het verboden schoolterrein (achter een hek met artikel 461 bordje)
ze waren daar met een bal aan het sporten. De agent moet hen gezien hebben echter heeft hier niets
op uit gedaan want even later stonden ze braaf bij hun auto's herrie te veroorzaken tot 22.30 uur.
Met de opmerking van de jongeren nog steeds in mijn achterhoofd, dat de burgemeester ons niet
serieus neemt, vormde zich de gedachte dat de politie het evenmin serieus neemt want er werd niet
gehandhaafd op het bevinden op verboden terrein. Dit leidde tot het indienen van de klacht
geadviseerd doogbij 0900-8844 die mijn melding opnam.

Om 22.36 uur werd ik door de politie gebeld n.a.v. mijn melding een half uur eerder en de agent
vroeg of de overlast nog bestond. De groep was om 22.30 al claxonnerend vertrokken dus mijn
antwoord was nee. Hij adviseerde mij om indien zij terugkwamen weer te bellen.

Via Nicole heb ik ) vernomen dat er inmiddels is opgeschaald naar de veiligheidsdriehoek te
weten Jeroen Snijder, Wouter Hilkhuijsen en iemand van politie.
Deze samenstelling heeft eerder niet veel gebracht en wij verzoeken u om hier een onafhankelijke
partij in te laten meekijken.

Op het niet afgesloten schoolterrein is ook nog steeds overlast de bewoners daar worden regelmatig
door wijkagent Janneke bezocht en geven hun bevindingen rechtstreeks aan haar door.
Zo zou 'De Daele groep' die zich inmiddels op scooters verplaatst i.p.v. op fietsen veel overlast
veroorzaken op het fietspad langs de school en op het schoolplein aan de homespot zijde.

Al met al moeten wij concluderen dat wij sinds 2020 in een overlast situatie zitten waarin wij nog
steeds tegen dikke muren aanlopen. Dat de jongeren maling hebben aan buurtbewoners en het
gevoel overheerst dat wij door professionals en B&W niet serieus genomen worden.

Het advies van de jongeren om maar een andere woning te zoeken wordt al door buurtbewoners
opgevolgd echter is in de huidige woning/huurmarkt nog niet de makkelijkste variant van oplossing.

Wij realiseren ons dat de 'autogroep' geen groep is die heel veel criminaliteit uithaalt maar de plek
waar zij staan maakt dat het heel veel overlast geeft.

Wat wij nu van Burgemeester en Wethouders verwachten nu wij het derde jaar van overlast rondom
onze woningen ingaan is;

Een samenscholingsverbod op het parkeerterrein achter maar ook vóór de flat
Houtsmastraat 13-91 te Doetinchem;
Aandacht voor de overlast rondom het schoolplein ten behoeve van bewoners aldaar;
Aandacht voor de jeugd die echt iets te kort komt in Doetinchem omdat de Gruitpoort voor
hen niet de plek is;
Aandacht voor de jeugd met meer dan 2 jongerenwerkers voor geheel Doetinchem;
Straatcoaches ipv jongerenwerkers en dat betekent niet alleen de naam van de functie
aanpassen maar ook echt de inhoud van de functie (o.a. contact met buurtbewoners
onderhouden) en daarmee ook de functie-eisen en werktijden;
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Deze brief zullen wij ook verstrekken aan de verschillende fracties in de gemeenteraad, de griffier,
Rody Poelhuis, Sité en Nicole van Vonno.

Hartelijk dank voor uw aandacht en onze hoop is gericht op een oplossing die eindelijk rust zal bieden
op de plek waar wij wonen.

Met vriendelijke groet,

Bijlage; Een logboek dat wij bijhouden m.b.t. de aanwezigheid van de 'autogroep' wat al met enige
regelmaat naar wijkagenten Janneke en Richard wordt gestuurd.




