
Van: overlast bs overstegen <overlastbsoverstegen@gmail.com> 

Verzonden: zondag 2 januari 2022 21:19 

Aan: 

Onderwerp: Overstegen situatie 2 januari 2022 

Bijlagen: E-mail 

 

Doetinchem, 2 januari 2022 

 

 

Beste burgemeester, wethouder, wijkregisseur, opbouwwerker, wijkagent, buurtcoaches en 

Gemeente raadsleden, 

 

Na onze laatste contacten hebben wij een wait-and-see houding aangenomen. Echter alle 

gebeurtenissen rondom het gebouw van de basisschool in de wijk Overstegen maakt dat wij 

ons genoodzaakt voelen toch weer aan de bel te trekken:  

 

1. Op initiatief van , hebben een 

kennismakingsgesprek gehad met opbouwwerker .  O.a. is gesproken over de 

te vormen werkgroep.  gaf aan dat zij hier met 2 weken op terug zou komen. Wij hebben 

wij tot op heden niets meer vernomen van .  

2. Initiatief kerstverlichtingsproject: De geplaatste verlichting hangt en staat nog steeds. Fijn! 

3. Na het zomerreces is Homespot opnieuw begonnen. Zij zijn gestart met een kleine groep 

waarbij de leeftijd van de doelgroep door Homespot naar beneden is bijgesteld. Inmiddels is 

groep jongeren van Homespot gegroeid naar een erg grote groep die inmiddels ook 

onacceptabel gedrag laat zien met overlast tot gevolg. Hierover heeft  jl. 16 

december bericht gestuurd aan de wijkagenten , 

buurtcoaches en wijkregisseur (zie bijlage). 

4. De Daele groep is nog steeds volop aanwezig op het schoolplein Home spot zijde (het trap- 

of basketbalveld genoemd).  Inmiddels komen ze op scooters. Racen rondjes en staan met 

ronkende motoren en schijnen de felle lampen rechtstreeks in de woon-en slaapkamers van de 

aangrenzende (bejaarden)woningen. Ook is het gedrag van de Daelegroep niet veranderd. Ze 

blijven onverminderd luidruchtig, schreeuwen en laten grote hoeveelheden zwerfvuil achter. 

5. De jonkies zijn actief met spuitbussen deodorant en aanstekers bij de auto’s op de 

parkeerplaats van de flat aan de Houtsmastraat. 

6. Sarcastisch: er wordt leukt educatief gemixt en gematcht tussen de Daelegroep en de 

nieuwe Homespot groep. (Goed) voorbeeld doet volgen, toch?   

7. Regelmatig houden jongeren zich ook op bij de fitness toestellen met het benodigde kabaal 

en met achterlating van het nodige zwerfvuil. 

8. Er zijn buurtbewoners die niet meer met de kinderwagen langs de school durven lopen uit 

angst voor vuurwerk in hun richting. 



9. Er zijn buurtbewoners die zelf niet meer langs de school durven fietsen i.v.m. de dreigende 

sfeer die er hangt en die hun kinderen en kleinkinderen instrueren niet langs het schoolplein te 

fietsen en/of te lopen. 

10. Er zijn zelfs bewoners die het zo beu zijn dat ze willen verhuizen. 

11. Oud/nieuwjaarsnacht was het oorlog op en rond het schoolterrein: alle prullenbakken op 

het trap/basketbalveld zijn opgeblazen. Eveneens als de afvalbak op het parkeerterrein 

Houtsmastraat waar de autogroep zich steeds ophoudt. 

12. Er is daardoor een ravage op het trapveldje (basketbalveld). Verspreid over het terrein 

grote stukken aluminium. Vuurwerk restanten. Zwerfvuil  in de vorm van blikjes, spuitbussen 

etc. 

13. Ook in de berm bij de fitnesstoestellen grote hoeveelheden vuurwerkresten.  

14. Oud/Nieuwjaarsnacht brand in de containerruimte van een flat aan de Ed. 

Schilderinkstraat.  

15. heeft aan een aantal buurtbewoners laten weten dat zij de 17/18 jarigen 

jongeren in een gymzaal heeft  weten onder te brengen. de 14/15 jarigen ondergebracht in de 

Gruitpoort en de jonkies bij Homespot. Overigens komen deze jonkies uit heel Doetinchem!? 

16. De autogroep is in verhouding tot in mindere grote getalen aanwezig. Doch dealgedrag 

wordt nog met grote regelmaat (na genoeg dagelijks) waargenomen. Ook staan er regelmatig 

èèn of meerdere auto’s te gebruiken en rijden onder invloed weg. Ook regelmatig in de 

nachtelijke uren komen auto’s en scooters de parkeerplaats opscheuren. 15-30 minuten is er 

veel luidruchtig gebral en vertrekken ze weer even luidruchtig als dat ze gekomen zijn.   

 

 

Kortom het gaat nog steeds niet goed op Overstegen! De overlastsituatie wordt er nog steeds 

niet minder op.  

Fijn dat onze wijk en onze efforts werden benoemd in de nieuwjaarstoespraak van de 

burgemeester. Echter er is nog immer een grimmige intimiderende sfeer rondom de school. 

Die zowel door de Daele groep als ook door de jonkies en door de aanwezigheid van de 

autogroep wordt gecreëerd. Uiteindelijk is geen fundamentele verbetering: De sfeer verhardt 

zich eerder dan dat deze verzacht en wordt als dreigender ervaren. Evenmin is er uitzicht op 

een verbetering van onze woon- en leefomgeving, mede doordat er geen samenwerking 

(werkgroep) tot samenleving tot stand is gekomen. De effecten van interventie op de jongeren 

blijven voor de bewoners uit.  

 

Graag vragen wij uw aandacht hiervoor en horen wij graag uw reactie. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Namens de bewoners rondom de school: 

 








---------- Forwarded message ---------
Van: Rensing, Janneke (J.W.M.) <janneke.rensing@politie.nl>
Date: di 21 dec. 2021 08:16
Subject: RE: Video van Elly van der Zee
To: Albert van der Zee <albertvanderzee56@gmail.com>
Cc: nicole@vida-welzijn.nl <nicole@vida-welzijn.nl>, Rolf Buunk <R.Buunk@buurtplein.nl>, Susan Visser <S.Visser@buurtplein.nl>, Poelhuis, Rody <r.poelhuis@doetinchem.nl>



Hallo Elly,

 

Dank voor je e-mail. Uiteraard leg ik onderstaande vast in ons systeem.

 

We hebben de mail besproken binnen ons werkgroep. We gaan contact leggen met Jovanka van Homespot over de nieuwe groep en de zorgen die jullie hebben. 

 

Daarnaast willen we op korte termijn één aanspreekpunt voor jullie aanwijzen. Met die persoon kunnen jullie contact leggen om zaken te bespreken waar jullie tegen aan lopen of wanneer jullie overlast ervaren. Jullie krijgen bericht wie jullie contactpersoon gaat worden. Deze contactpersoon bespreekt uiteraard in de werkgroep waar jullie tegen aan lopen. Uiteraard geldt wel dat als jullie (ernstige) overlast ervaren, ook de politie kunnen bellen!  

 

Ik wens jullie alvast fijne feestdagen en een goed en gezond 2022!

 

Met vriendelijke groet,

 

Ook namens de anderen van de werkgroep,

Janneke Rensing

Brigadier

Wijkagent Overstegen – Muziekbuurt Doetinchem

Politie | Oost-Nederland | team Achterhoek - West 

Hamburgerbroeklaan 11, 7005 AJ Doetinchem

postbus 618, 7300 AP Apeldoorn

Telefoonnummer 0900-8844

 

 

 

Van: Albert van der Zee [mailto:albertvanderzee56@gmail.com] 
Verzonden: donderdag 16 december 2021 18:51
Aan: Rensing, Janneke (J.W.M.) <janneke.rensing@politie.nl>; Ticheloven, Richard (R.W.H.) <richard.ticheloven@politie.nl>; Rolf Buunk <R.Buunk@buurtplein.nl>; Susan Visser <S.Visser@buurtplein.nl>; Poelhuis, Rody <r.poelhuis@doetinchem.nl>
Onderwerp: Fwd: Video van Elly van der Zee

 

 

---------- Forwarded message ---------
Van: Albert van der Zee <albertvanderzee56@gmail.com>
Date: wo 15 dec. 2021 om 22:11
Subject: Video van Elly van der Zee
To: Albert van der Zee <albertvanderzee56@gmail.com>


Goede avond,

 

Dit was Woensdag 15-12-2021 rond 15.30 uur. 

Weer een groep kinderen bij onze flat. Lopen gewoon uit te dagen. Ik kwam net thuis, Toen waren ze al een half uur bezig tegen bewoners die op het balkon bezig waren. Ben naar de kinderen toegelopen. Heb die beige jas aan. Ze zeiden dat ze naar A Heyn gingen. Maar dat deden ze niet. Ze bleven hangen. Ben toen naar Home spot gelopen, naar Jovanka. Ze stond buiten met een andere buur. Ze liep met me mee naar onze flat. Toen renden alle kinderen richting A Heyn. Het is een nieuwe groep Home Spot kinderen. Een grote groep. Nieuwe aanwas. Tot nu toe al veel overlast van. Jovanka zegt dat ze op het plein moeten blijven, maar ze luisteren niet en zijn brutaal. Vorige week Donderdag hetzelfde, werd ik uitgescholden. Junk hoer. Ook naar Jovanka geweest. Heeft niet veel geholpen. Jovanka kan dit ook niet alleen.  a.s. Zaterdag hebben ze een gezelige ontmoeting geregeld met de buren, we waren van plan om te gaan met enkele bewoners. Maar als dat zo gaat, weten we het niet. Vraag aan de Professionels om hier aandacht aan te schenken, voor dat dit ook uit de hand loopt. 

 

P.S. 2 verschillende mails met 2 verschillende foto's , kon niet in 1 keer verzenden. Willen jullie dit ook naar Martijn de Witt sturen?

 

Groet Elly van der Zee ook namens bewoners Houtsmastraat 13-91

------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
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If you have received this E-mail message in error, please notify the sender without delay and delete the E-mail message (including any attachments).
In conformity with the security policy of the Police, E-mails from and to the Police are checked for viruses, spam and phishing and this E-mail must meet the standards of the government-imposed E-mail security as set by the Standardization Forum.
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