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Huurders van WSN woningen in de wijk Paasbos en andere bewoners hebben 

Huurdersorganisatie Nijkerk gemachtigd hen te vertegenwoordigen inzake de overlast die 

hangjongeren / jongvolwassenen veroorzaken, met name in de omgeving van het 

winkelcentrum. Met dit informatiebulletin willen wij u op de hoogte brengen van de 

ontwikkelingen die tot een oplossing moeten leiden. Het is onze bedoeling om u regelmatig 

te informeren over de voortgang.  

 

Brief aan burgemeester Renkema 

In de bijlage treft u onze open brief aan met bijlagen, gedateerd 20 juli 2020. Wij hebben 

deze brief op 21 juli 2020 per e-mail verzonden aan burgemeester Renkema. Een kopie is 

naar een groot aantal partijen gestuurd, die in 2018 en 2019 al betrokken waren bij de 

aanpak van de overlast.  

 

In het AD van 22 juli 

reageerde 

burgemeester 

Renkema als volgt: 

"Burgemeester 

Renkema vindt niet dat 

de maatregelen uit 

2018 en 2019 zijn 

mislukt, nu er recent 

een regen van nieuwe 

klachten is 

binnengekomen. ,,De 

afgelopen jaren heeft 

de samenwerking in de 

wijk, tussen onder 

anderen bewoners, 

gemeente en politie, in 

onze ogen een goede 

ontwikkeling doorgemaakt’’, zegt hij. ,,Dat neemt niet weg dat er nu wellicht meer of iets 

anders nodig is. Dat gaan we zorgvuldig, integraal en multidisciplinair, met elkaar bekijken. 

Uiteraard nemen we de klachten hierbij mee.’’ Tegelijkertijd wil de gemeente ook blijven 

reageren op directe meldingen die binnenkomen. ,,We hebben verschillende mogelijkheden 

waarop mensen bij ons meldingen kunnen doen. Dus laat ze dat vooral blijven doen.’’ 

 

Winkelcentrum Paasbos op 31 juli 2020 



Meldingen kunnen o.a. anoniem worden gedaan via de website van de gemeente. Zie: 

https://www.nijkerk.eu/jongerenoverlast/ 

 

De Adviseur Openbare Orde en Veiligheid bij de gemeente heeft ons op 3 augustus 2020 het 

volgende geschreven: "Voor ons is het heel belangrijk dat onze inwoners veilig en met plezier 

in Nijkerk wonen. Om die reden willen wij met u en andere betrokkenen - jong en oud - 

werken aan de leefbaarheid in de Paasbos en samen bekijken wat hiervoor nodig is en 

waarom alles dat er al gedaan is blijkbaar niet voldoende werkt. Op deze manier willen wij 

het wonen en werken in de wijk weer zo plezierig mogelijk worden 

 

Het is van belang dat dit zorgvuldig gebeurt. Na de zomervakantie kunt u van ons een 

uitnodiging verwachten om actief met ons mee te denken over mogelijke oplossingen. Ook 

andere inwoners, ondernemers en organisaties, die in de wijk actief zijn, zullen we hierbij 

betrekken. Hoe we dat gaan doen hangt even af van wat er in verband met 

coronamaatregelen mogelijk is. In de tussentijd onderzoeken wij de situatie nauwkeurig. 

 

Helaas is een snelle oplossing niet voorhanden. Maar wij zeggen u toe dat wij u op de hoogte 

houden van de stand van zaken en de stappen die wij nemen." 

 

Huurdersorganisatie Nijkerk is van mening dat er wel degelijk snelle oplossingen zijn, zoals: 

 

• het hoogfrequent apparaat Mosquito. Het systeem verspreidt geluid dat door de meeste 

jongeren tot circa 25 jaar zo irritant wordt gevonden, dat ze na korte tijd zullen 

vertrekken. Het kan op verschillende manieren aan/uit gezet worden. Het heeft een 

reikwijdte tot 25 meter. Het geluid dringt niet door muren en is daarom binnenshuis niet 

hoorbaar, zelfs niet als de Mosquito op de gevel wordt gemonteerd. De Mosquito is niet 

bedoeld om jongeren uit het straatbeeld te verdrijven. De inzet moet daarom altijd 

worden beperkt tot plaatsen en tijden waarop sprake is van ernstige overlast en andere 

middelen om hier een eind aan te maken falen of niet aanwezig zijn. Volgens de 

importeur hebben al 175 gemeenten dit systeem aangeschaft. Zie: 

https://www.hangjongerenweg.nl/ . 

• camera's om dealen en inbraken te registreren 

• sensorverlichting 

• afsluiten achterpaden met hekken zodat daar niet meer gecrost kan worden 

• snoeien van groen zodat men zich daar niet meer achter kan verschuilen 

 

Als de eigenaren van het vastgoed: 

• woningen (WSN) 

• winkelcentrum (Van den Tweel) 

• openbare ruimte (gemeente) 

bereid zijn hierin te investeren, zal dat voor de hele omgeving dikke winst opleveren. 

 

Structurele ondersteuning jongeren 

We zien graag dat de gemeente de jongeren ook wat biedt. Ze hebben behoefte aan een 

eigen plek én activiteiten. In 2018 en 2019 heeft coördinator bij Eigen Plan Ahmed Maguilej 

zich ingezet om de toenmalige overlast in Strijland/Paasbos op te lossen door in gesprek te 

gaan met zowel bewoners als jongeren. Maguilej vertelt: "De gemeente heeft mij destijds 

gevraagd een traject op te starten om overlast aan te pakken en te zorgen voor een fijne 

https://www.nijkerk.eu/jongerenoverlast/
https://www.hangjongerenweg.nl/


leefomgeving voor bewoners. In de zomer hebben Ahmed Saïdi van de kickboksschool Muay 

Thai aan de Watergoorweg en ik gesproken met de groep jongeren. We hebben hen verteld 

dat er een plek is (Muay Thai) waar ze naartoe kunnen om zich te vermaken in plaats van 

rond te hangen bij Sporthal Strijland tot diep in de nacht. Van deze opvang is gedurende de 

vakantieperiode goed gebruik gemaakt. Bewoners hebben in deze periode ook 

geconstateerd dat de jongeren niet meer naar de sporthal in Paasbos/Strijland kwamen. De 

groep die nu weer overlast geeft, is een nieuwe groep. 

 

Met betrokken partijen zijn destijds de volgende afspraken gemaakt:  

 

• De projectcoördinator Infra bij de gemeente Nijkerk neemt contact op met WSN om 

problemen bespreekbaar te maken. Wat kunnen ze doen? 

• Bewoners willen graag camera's en betere verlichting. Camera's en lampen ophangen in 

donkere steeg. 

• Als er na drie maanden nog jongeren in Paasbos/Strijland hangen en overlast 

veroorzaken krijgen die een boete van 140 euro. 

 

Na afronding van dit project heb ik er bij de gemeente op aangedrongen de ondersteunende 

activiteiten structureel voort te zetten." Wat daarvan terecht is gekomen weet Maguilej niet. 

Gevraagd of hij zich nog een keer zou willen inzetten, antwoordde hij: "Dat weet ik nog niet. 

Ik ga niet voor korte termijn oplossingen, maar voor blijvende resultaten voor de lange 

termijn." 

 

Ahmed Saïdi van sportschool Muay Thai heeft zijn school in de weekenden tot 03.00 

opengesteld voor de jongeren. Dat kostte hem wel geld (verlichting, consumpties e.d.) en het 

ging ten koste van zijn gezin (door afwezigheid). Hij heeft ooit een eenmalige kleine 

vergoeding van de gemeente gehad, maar volgens Saïdi vindt de gemeente dit een particulier 

initiatief waar zij eigenlijk niets mee te maken heeft. De jongeren willen dat Muay Thai vaker 

open is, maar zonder steun van de gemeente is dat niet mogelijk. 

 

Bericht op facebook van wijkagent Nijkerk Oost 

Het volgende bericht verscheen op 22 juli op de facebookpagina van de wijkagent Nijkerk 

Oost. De gemeente Nijkerk telt acht wijkagenten op een bevolking van 43.168 inwoners 

(stand op 6.1.2020). Dat is dus één wijkagent op 5.396 inwoners. Vóór de grote reorganisatie 

bij de politie telde de gemeente 38 agenten (Nijkerk 27,  Nijkerkerveen 3 en Hoevelaken 8). 

Binnen de politie Eenheid Oost, die de provincies Gelderland en Overijssel beslaat, werd in 

2018 het aantal politiemensen opnieuw verdeeld. De gemeente Nijkerk kreeg er geen enkele 

agent bij. In De Gelderlander van 15 november 2018 stond: "Het is verdelen van schaarste. 

De politie kraakt en piept." Het is dan ook niet redelijk om de schuld van de problemen bij de 

politie te leggen. Zij zijn zwaar onderbezet. Het is ook niet de bedoeling van 

Huurdersorganisatie Nijkerk om een schuldige aan te wijzen. Wij verlangen uitsluitend 

oplossingen. 

  



Wijkagent Nijkerk-Oost 
22 juli ·  

Paasbos #veiligheid 

Problemen oplossen in een wijk kan je niet alleen. De bewoner niet, de gemeente niet en ook de politie 
niet. Als we de samenwerking zoeken, kunnen we de veiligheid en de leefbaarheid enorm verbeteren. 
In diverse media hebben bewoners van de wijk Paasbos in Nijkerk aangegeven zich zorgen te maken 
over hun buurt. Uit het verhaal spreekt een grote betrokkenheid bij de buurt, maar er wordt ook gesteld 
dat de politie de klachten niet serieus neemt. Zoals altijd kent een verhaal meerdere kanten, en ons 
verhaal heeft u nog niet gehoord. 

De politie herkent de problemen in de wijk en overlegt hierover al langer met de gemeente en de als 
wijkagent onderneem ik ook actie. We reageren op meldingen, er is een vast spreekuur (waar ook 
gebruik van wordt gemaakt) en ze onderhoudt actief contact met de buurt, volgens ons tot tevredenheid 
van alle partners. Ook spreekt ik regelmatig met diverse organisaties in de buurt die mogelijk een rol 
kunnen spelen en invloed kunnen uitoefenen op de betrokken jongeren die voor overlast zorgen. We zijn 
dan ook een beetje verbaasd door de artikelen in de kranten maar dat nemen we voor lief. 

Uiteraard doet de politie maximaal aan handhaving; als er een melding komt van overlast gaat zij zo 
snel als mogelijk poolshoogte nemen en optreden. Maar dan gelden er wel drie voorbehouden: 

1. Noodhulpmeldingen gaan uiteraard voor. 
2. Niet alles wat als overlast wordt ervaren, is ook echt strafbaar. 
We snappen dat dat niet altijd begrepen wordt, maar de wet geldt voor iedereen. 
3. We zijn erg afhankelijk van meldingen vanuit de buurt. Problemen oplossen in de buurt kan je niet 
alleen, we hebben meldingen nodig en de bewoners zien en horen veel. Zonder die signalen kunnen wij 
niets oppakken. We snappen dat mensen soms huiverig zijn, maar er zijn voldoende mogelijkheden om 
discreet je verhaal te doen. We roepen iedereen op te mailen, te bellen, op bezoek te komen op het 
spreekuur in het Paashuis. 

Er is gedrevenheid in de buurt en dat is een mooie basis. Zo hebben een aantal mensen het initiatief 
genomen tot een buurtwacht: de gemeente en politie faciliteren dit van harte. 

Paasbos is een fijne wijk om te wonen en laten we dat ook zo houden. De politie zal zich er voor inzetten. 

 

 

Woningstichting Nijkerk 

Op haar website meldt WSN het volgende: Behalve om uw woning, hebben we ook aandacht 

voor uw woonomgeving. Wij willen dat u zich niet alleen in uw eigen huis, maar ook in de wijk 

waar uw huis staat, prettig voelt. Wij werken actief aan het verbeteren van de kwaliteit van 

leefbaarheid en veiligheid. 

 

Al in 2018 is WSN geïnformeerd over de overlastproblematiek bij haar huurwoningen 

rondom het winkelcentrum Paasbos. Coördinator Meldpunt Jongeren Op Straat schrijft in 

haar mail van 17 juli 2020: "Het leek mij zinvol om met de WSN in gesprek te gaan om te 

kijken welke maatregelen vanuit de WSN op technisch vlak nog kunnen genomen om de 

overlast te verminderen. Ik heb bijvoorbeeld inderdaad eerder geopperd om de toegangen af 

te sluiten met een toegangshek zodat jongeren niet kunnen verblijven op het groene plein 

achter de woningen. Hiervoor hebben we WSN nodig. Verder heeft de gemeente aangegeven 

niet over te kunnen gaan tot het verlagen van de beplanting rondom de parkeerplaats. Ook 

dit heb ik voorgelegd. Het verwijderen van de bossages naast de woning zou misschien een 

suggestie zijn, maar ik zou vrezen dat de overlast dan alleen maar toeneemt omdat dan de 

gevel van de woning nog beter bereikbaar is." 

 

WSN heeft ons laten weten betrokken te willen worden bij deze zaak.  De woningcorporatie 

verwacht dat zij naar alle waarschijnlijkheid ook betrokken zal worden vanuit de gemeente. 

https://www.facebook.com/Wijkagent-Nijkerk-Oost-929503583879447/?__tn__=kC-R&eid=ARA9gnfZZPn3_ROC9cyJ0f0aByFkJtbkiEp1aXdscSJ34jfTmOjO5RVTTtRGUYofa6F9atKvIFwcWxFp&hc_ref=ARQihBkT7fB8dc4oHOjK4ixq8yZbV9dOil1SrhWYcEvOVHIWDbos7j34HSOErhlzUuA&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAAJJb2L2CAZgBOrv4RdnJevFg7Lp-yeox-pPGrfzUbvvtlBVUkWe8sER3Ks7dA27EZqd9KqXujchZvSaeQL20GXIZUmhvBvTHj_YukwCtsSdM9GaU4Wau84FaKSAThU__w7_l1qOsYQtkqpNBSTezHz4zWtSEdou3cSR7w52gpDKVF98HSSBu4p61sc-cYd7AGlloZJUTfQPU1i-ebIdpZNOjgHq7dJj4-3K-rorgfD0XpHQpBLUGAFLMeBYhRE7twzfTfIt3MMOJX_yTrgD1b--8Ir8R_3ALdfH5xNoXkkkcrFExzXlI4a71t0EJosh-6rqm2pq-5mT3eSfkYbjwyJg
https://www.facebook.com/929503583879447/photos/a.978800855616386/1726088394220958/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAAJJb2L2CAZgBOrv4RdnJevFg7Lp-yeox-pPGrfzUbvvtlBVUkWe8sER3Ks7dA27EZqd9KqXujchZvSaeQL20GXIZUmhvBvTHj_YukwCtsSdM9GaU4Wau84FaKSAThU__w7_l1qOsYQtkqpNBSTezHz4zWtSEdou3cSR7w52gpDKVF98HSSBu4p61sc-cYd7AGlloZJUTfQPU1i-ebIdpZNOjgHq7dJj4-3K-rorgfD0XpHQpBLUGAFLMeBYhRE7twzfTfIt3MMOJX_yTrgD1b--8Ir8R_3ALdfH5xNoXkkkcrFExzXlI4a71t0EJosh-6rqm2pq-5mT3eSfkYbjwyJg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/hashtag/veiligheid?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAAJJb2L2CAZgBOrv4RdnJevFg7Lp-yeox-pPGrfzUbvvtlBVUkWe8sER3Ks7dA27EZqd9KqXujchZvSaeQL20GXIZUmhvBvTHj_YukwCtsSdM9GaU4Wau84FaKSAThU__w7_l1qOsYQtkqpNBSTezHz4zWtSEdou3cSR7w52gpDKVF98HSSBu4p61sc-cYd7AGlloZJUTfQPU1i-ebIdpZNOjgHq7dJj4-3K-rorgfD0XpHQpBLUGAFLMeBYhRE7twzfTfIt3MMOJX_yTrgD1b--8Ir8R_3ALdfH5xNoXkkkcrFExzXlI4a71t0EJosh-6rqm2pq-5mT3eSfkYbjwyJg&__tn__=%2ANK-R


 

Van den Tweel 

Van den Tweel is sinds 2019 eigenaar van 

winkelcentrum Paasbos. Over de overlast meldt hij: 

"Ik weet dat er veel overlast is. Zowel onze 

vastgoedbeheerder als de technische dienst gaan 

regelmatig kijken. Zelf rijd ik minimaal twee keer per 

week langs het terrein om er een oogje in het zeil te 

houden. Wij zullen onze huurders hierover nogmaals 

informeren. Goed dat er een mail is gestuurd naar de 

gemeente!" 

 

Mogelijk dat de eigenaar een actieve rol kan spelen 

bij het oplossen van de problemen. 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe meldingen 

Sommigen van u hebben de meldingen t/m 4 al ontvangen. Bijgaand vindt u de nieuwe 

meldingen 5 en 6. 

 

 

Huurdersorganisatie Nijkerk 

Van ‘t Hoffstraat 40 

3863 AX Nijkerk 

06 – 4708 2200 

info@huurdersnijkerk.nl 

https://huurdersnijkerk.nl/ 

 

 

Parkeerplaats Aldi op 2 augustus 2020 

https://huurdersnijkerk.nl/

