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De raad van de gemeente Doetinchem, bijeen op 29 april 2021,
gelezen het aanbod van Sammy Arentsen en Frits Weg;

overwegende dat:
• er ook Doetinchem verschillende jeugdbendes zijn die voor forse overlast

zorgen;
• er ook in Doetinchem gewone burgers ernstig de dupe van zijn;
• met name in de wijk Overstegen nabij de Houtmastraat er een concentratie van

jeudgerelateerde overlast is;
• door corona en thuis zitten het juist nog meer is geworden;
• de jongeren aangeven zich stierlijk to vervelen;
• het langzaam van kwaad tot erger gaat, getuige de vuurwerkbommen en

vernielingen;
• er oplossingen mogelijk zijn in de sfeer van jongeren goed bezig to houden;

constaerende: dat:
• er een serieus aanbod ligt van Sammy Arentsen en Frits Weg verwoord in bijlage;

deze heren ervaringsdeskundigen zijn en weten hoe deze overlastgevende
jongeren to benaderen;

• de jeugdtoezichthouder die in de haarvaten van de gemeenschap zit en het
cement was tussen buurt en jongeren helaas weg moest;

verzoekt het college:
• het aanbod van Sammy Arentsen en Frits Weg, verwoord in de bijlage, serieus to

overwegen;
• het aanbod mee to nemen in het onderzoek Haar mogelijke oplossingen om de

overlast en het geweld in Overstegen to verminderen;
• de raad over de resultaten van het onderzoek to informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.
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Bijlage bij LBD motie Bootcamp 29-04-2021 ~ ~~~a~

Doefinch~em ~~~.
Bootcamp in de wijk

Doelstelling

Ons initiatief, Bootcamp in de wijk, is bedoeld om meer rust en minder overlast to bereiken in
wijken waar met name jongeren problemen veroorzaken. Door de jongeren to prikkelen en uit to
dagen op het gebied van sport denken wij hier een positieve bijdrage aan to kunnen leveren. Het
project duurt tien weken. Naast uitdaging in sport gaan we ook het gesprek met de jongeren aan
en proberen we weer een brug to slaan tussen hen en hun omgeving (buurt, wijkcoaches,
sportcoaches, wijkagent enz.).

We hebben al contacten gelegd met jongeren in de wijken Oosseld en Overstegen, hun reactie op
ons plan was positief.

Wie zijn wij

Sammy Arentsen: Eerste contactpersoon, praat veel met jongeren en kan voor verbindingen
zorgen tussen de jongeren en andere partijen in de wijk.

Frits Weg: Geeft de bootcamp, heeft ervaring met deze doelgroep en weet ze uit to dagen
op communicatief en sportief vlak.

Iwan Schoppema: Heeft ervaring met de doelgroep, kan helpen als er behoefte is voor eventuele
begeleiding richting school.

Plan van aanpak

Week 1 Actief de wijk in om de jongeren to benaderen en to motiveren om op een vast
moment in de week de bootcamp to komen volgen.

Week 2 Contract aangaan met de jongeren.
Week 3 Actieve trainingen starten.
Week 4 Jongeren vertrouwd maken met ons en met de Bootcamp (frustraties Bruit laten

komen).

Week 5/6 Wijkmedewerkers en wijkagenten kunnen contact maken en participeren.
Week 7 Eerste resultaten terugkoppelen en behoeftes van de jongeren bespreekbaar maken.
Week 8 Sportcoaches kunnen contact maken en participeren.
Week 9 Eventuele andere partijen kunnen contact maken en participeren (bv. de buurt).
Week 10 Afsluiting en overdracht Haar sportcoaches en andere partijen. Wij blijven beschikbaar

voor nazorg.

Koste n

Om het project to kunnen uitvoeren zullen wij gedurende deze tien weken onze bootcamp op
locatie uitzetten. Het opbouwen en afbreken duurt Ben uur, de bootcamp (het fysiek bezig zijn)
duurt Ben uur. De eerste week zijn we Ben aantal uren in de wijk(en) om de jongeren actief to
benaderen, dit zal zo'n twee a drie uur extra kosten. Daarnaast trekken we Ben uur per week uit
voor overleg met betrokken partijen.
Totaalprijs: € 2100,- exclusief BTW


