
 

 

Verzonden: woensdag 19 januari 2022 11:08 
Aan: 'overlast bs overstegen' <overlastbsoverstegen@gmail.com> 
Onderwerp: RE: Overstegen situatie 2 januari 2022 
 
Beste bewoners, 

Namens de burgemeester, wijkregisseur, wijkverbinder, wijkagent en buurtcoaches reageer ik 
op uw mail van 2 januari.  

Goed dat u in uw mail weergeeft hoe u de situatie rondom de school op dit moment ervaart. 
Dit jaar hebben we inderdaad veel overlast rondom de jaarwisseling gehad. Niet alleen in 
Overstegen, maar in heel Doetinchem en zelfs in heel Nederland. Er is veel vuurwerkoverlast 
geweest en ook veel troep op straat. Ook zijn er veel dingen vernield; de schade was in 
Doetinchem veel hoger dan de afgelopen jaren. Reden voor het college om dit onderwerp 
hoog op de agenda te zetten in voorbereiding op komend oud en nieuw. 

Vanaf november is er vanaf onze kant extra inzet boven op de bestaande intensieve aanpak 
geweest. Zichtbare dingen zoals het plaatsen van een hek, het plaatsen van extra containers en 
extra inzet op het netjes houden van de schoolomgeving. Maar ook wat minder zichtbare 
dingen zoals het bieden van extra activiteiten voor de jongeren, vele goede gesprekken tussen 
buurtbewoners (jong en oud) en professionals en ondersteuning bij de pleinontmoeting die 
door Homespot is georganiseerd.   

De werkgroep is helaas nog niet bij elkaar gekomen vanwege de geldende coronamaatregelen. 
Wel heeft de wijkverbinder individuele gesprekken gevoerd met de deelnemers aan de 
werkgroep. Inmiddels is de eerste gezamenlijke bijeenkomst gepland. Die vindt plaats op 20 
januari.   

Blijf incidenten melden; dat geldt ook voor uw buren. We blijven in ieder geval doorgaan met 
de huidige intensieve aanpak voor alle bewoners rondom de basisschool. En we nemen daar 
de ontwikkelingen en signalen in mee die we vanuit de buurt en de professionals krijgen. Met 
de gemeenteraad hebben wij afgesproken dat wij in april dit jaar de voortgang van de aanpak 
met de gemeenteraad delen.    

Met vriendelijke groet, 
Hans Dales 
 
gemeente Doetinchem 
College B&W 
Wethouder 
 
H.Dales@doetinchem.nl 
www.doetinchem.nl 
Voor adressen en openingstijden zie www.doetinchem.nl/contact 
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