
 

INFORMATIEBULLETIN OVERLAST PAASBOS - 10.11.2020 
 

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

Nijkerk gemachtigd hen te vertegenwoordigen inzake de overlast die hangjongeren en 

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.  

 

Besprekingen op 8 september en 29 oktober 2020 
 

Bij deze besprekingen waren vertegenwoordigers aanwezig van de gemeente, de Van den Tweel 

Groep (eigenaar winkelcentrum Paasbos) en Huurdersorganisatie Nijkerk. WSN (eigenaar 

huurwoningen rondom het winkelcentrum) was bij de eerste bespreking aanwezig maar verhinderd 

om bij de tweede bespreking aanwezig te zijn. WSN is geïnformeerd over de tweede bespreking. 

  

De voorlopige resultaten zijn: 

 

• de fietsenstalling bij het winkelcentrum is gesloopt zodat dit geen plaats meer biedt aan zaken 

die het daglicht niet verdragen. Dit is zeer voortvarend door de Van den Tweel Groep aangepakt.  

• de parkeerplaatsen achter de Aldi aan de kant van de Rozenlaan waren destijds aangelegd voor 

het consultatiebureau. Nu dat bureau weg is, hebben deze parkeerplaatsen hun functie verloren. 

De gemeente overweegt deze parkeerplaatsen te vervangen door gras en kruiden en het 

bestaande hekwerk te verplaatsen richting winkelcentrum, zodat daar niet meer geparkeerd kan 

worden. Deze locatie wordt veelvuldig gebruikt voor het dealen in drugs. Er blijft een rijstrook 

open voor het vrachtverkeer ten behoeve van de bevoorrading van de winkels. Er wordt gekeken 

naar de mogelijkheid om een verbodsbord te plaatsen voor auto's in de nachtelijke uren. 

• de gemeente laat weten dat het parkeerterrein rondom het winkelcentrum niet met slagbomen 

kan worden afgesloten omdat het terrein 'openbare ruimte' is.   

• de achterpaden van de Hoefslag worden door overlastgevers gebruikt om te crossen met 

scooters. De gemeente overweegt om de paden te voorzien van sluishekjes (waar zigzaggend 

doorheen gelopen kan worden). Dit kan echter een probleem zijn voor bewoners met 

scootmobielen. Er wordt gezocht naar een oplossing. De sluishekjes zouden moeten komen naast 

Hoefslag 130 en aan de achterzijde van Hoefslag 112. De achterpaden doen dienst als 

brandpaden. De brandweer heeft geen bezwaar tegen afsluiting, zolang zij het maar weten. 

• HON en de gemeente hebben gezamenlijk geïnventariseerd waar extra (sensor)verlichting 

aangebracht zou moeten worden. Een definitief lichtplan kan echter pas opgesteld worden nadat 

het groen is gesnoeid.  

• voor het installeren van camera's en een Mosquito systeem heeft de gemeente advies 

ingewonnen bij het Openbaar Ministerie. Installatie van dit soort apparaten is namelijk 

onderhevig aan wet- en regelgeving. Hierover moet op bestuurlijk niveau worden beslist, dat wil 

zeggen door het College van Burgemeester & Wethouders alsmede de Gemeenteraad. Het OM 

vraagt zich af of deze maatregelen wel proportioneel zijn. Daarbij baseert het OM zich op 

politiecijfers van de wijk Paasbos. HON zegt dat de politiecijfers niet representatief zijn. 



Bewoners melden zaken bijna niet meer omdat zij (1) bang zijn voor represailles en (2) er 'toch 

niets mee gedaan wordt'. HON heeft zelf ervaren hoe er met meldingen door de politie wordt 

omgesprongen. Haar melding van intimidatie/bedreiging bij het landelijke politienummer 0900 - 

8844 werd geweigerd. Gelukkig pakte de wijkagent Paasbos de melding wel op. 

• alle partijen dringen aan op handhaving, maar de mankracht daarvoor ontbreekt.  

• in dit jaargetijde is het al vroeg donker. De achterpaden zijn slecht verlicht. Dit zorgt voor een 

onveilige situatie. Overlastgevers houden zich er regelmatig op. Ook bestaat het risico op 

valpartijen. Buurtwacht Paasbos adviseert om 570 lux lampjes aan te brengen op de schuren. De 

woningen en schuren zijn eigendom van WSN. WSN is bereid deze lampjes te installeren, maar 

wil van de bewoners weten of zij hiermee akkoord gaan. Dit vanwege het feit dat het laten 

branden van de lampjes stroom vraagt, waardoor de energierekening voor de bewoners een 

fractie omhoog gaat. HON heeft inlichtingen ingewonnen bij een bedrijf, gespecialiseerd in 

elektrotechniek. Wat de lampjes betreft: dit zijn led armaturen van 8 watt. Het verbruik komt 

neer op ongeveer 35KWH per jaar; dat kost ongeveer € 6 per jaar. 

 

Buurtoverleg groenonderhoud 
 

HON en de gemeente hebben gezamenlijk geïnventariseerd welk groen gesnoeid moet worden zodat 

overlastgevers zich daar niet meer in en achter kunnen verschuilen.   

 

Op 29 september 2020 stuurde de gemeente brieven naar bewoners aan de Rozenlaan en 

Hoefslag/Gruttolaan over het snoeien van groen. Op 1 oktober 2020 vernam HON dat circa tien 

bewoners aan de Rozenlaan niet willen dat het groen aldaar wordt gesnoeid. Door de bosschages 

zien zij de overlastgevers niet. Wel hebben zij last van het geluid dat de jongeren produceren. Een 

bewoonster heeft hierover contact opgenomen met de gemeente. HON respecteert de mening van 

deze bewoners en laat het overleg Rozenlaan voortaan over aan bewoners van deze straat en de 

gemeente. 

 

Op 5 oktober 2020 vond buurtoverleg plaats tussen een medewerker van de groenvoorziening en 

een groot aantal bewoners aan de Hoefslag en Gruttolaan. Ook HON was hierbij aanwezig. De 

algemene teneur was dat er grondig gesnoeid moet worden en dat het groenonderhoud op het 

hogere A-niveau moet komen. Dit ter voorkoming van valpartijen (veroorzaakt door het laten liggen 

van snoeiafval én door gevallen bladeren). Bewoners willen ook een beter zicht ten behoeve van de 

sociale veiligheid.   

 

Bij het winkelcentrum is de haag inmiddels zo'n 20 cm gesnoeid. Er is ook gesnoeid aan de linker- en 

rechterzijde nabij het kruispunt Hoefslag/Gruttolaan. Afgesproken is dat de snoeiwerkzaamheden 

aan de achterzijde van de woningen aan de Hoefslag en een deel van de Gruttolaan vóór de Kerst zijn 

voltooid. 

 

Handhaving schiet tekort 

Door alle partijen wordt aangedrongen op handhaving. De politie is echter zwaar onderbezet: één 

wijkagent op 5.375 inwoners, die ook niet 24 uur per dag dienst heeft. De overige handhavers (zoals 

BOA's en toezichthouders) hebben slechts beperkte bevoegdheid. De Buurtwacht bestaat uit 

vrijwilligers en heeft nauwelijks bevoegdheid. Tijdens de bespreking op 29.10.2020 werd voorgesteld 

om een beveiligingsbedrijf in te schakelen.  

Volgens de Adviseurs Openbare Orde en Veiligheid (AOV) voldoet de gemeente aan de landelijke 

criteria voor het aantal politieagenten. AOV meldt tevens dat begin november drie BOA's in dienst 

zijn getreden. 



Burgemeester Renkema is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente. Hij 

moet voorkomen dat er overlast is, en ordeverstoringen bestrijden. De burgemeester heeft daartoe 

het gezag over de politie en de brandweer. Voor alle taken die de burgemeester al dan niet uitvoert 

geldt, dat hij verantwoording aflegt aan de gemeenteraad.  

(Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/burgemeesters). 

Tezamen met de te nemen beslissing over het installeren van het Mosquito systeem en camera's, ligt 

de aanpak van de overlast dus op het bordje van de burgemeester en de gemeenteraad.  

 

Alleen CDA en VVD reageren op problemen Paasbos 
 

Hoewel HON alle politieke partijen in de gemeente Nijkerk verschillende keren heeft benaderd over 

de problemen in Paasbos, hebben alleen het CDA en de VVD gereageerd. Het CDA vindt dat de 

gemeente meer moet en kan doen om deze problematiek aan te pakken. De partij werkt aan een 

voorstel om dit voor elkaar te krijgen.  

De VVD meldt: "De VVD begrijpt uw zorgen dat er te weinig voortgang is geboekt in het verminderen 

van de overlast. Wij beseffen dat dit helaas al een lang lopend vraagstuk is. Wij zullen ons beraden 

hoe wij kunnen bijdragen aan een sneller en effectiever resultaat." 

 

 

Lachgasverbod 
 

Op 17.10.2019 heeft het CDA een 

motie ingediend over het tegengaan 

van het gebruik en de handel in 

lachgas. Kort geleden is de APV 

(Algemene Plaatselijke Verordening) 

aangepast, zodat het mogelijk wordt 

om Paasbos aan te wijzen als gebied 

waar lachgas verboden is. AOV zegt 

dat Paasbos voldoet aan de criteria, 

maar dat handhavend optreden een 

probleem is.   

 

 

 

 

Breed overleg 

 

De gemeente is in contact met veel partijen. Niet alleen om de overlast tegen te gaan, maar ook om 

jongeren structurele alternatieven te bieden voor het rondhangen bij het winkelcentrum en 

naastgelegen woningen.  

 

 

 

 

 

 

De oogst van een avond bij winkelcentrum Paasbos 



In de media 
 

Jongeren terroriseren buurtbewoners Paasbos in Nijkerk: ‘Ik durf niet eens meer aangifte te doen’ 

 

Journalist Johan Hardeman schreef het volgende artikel in AD Amersfoort van 12 september 2020: 

 

Jongeren terroriseren buurtbewoners Paasbos in Nijkerk: ‘Ik durf niet eens meer aangifte te doen’ 

Mishandeling, intimidatie, dealen en eieren tegen de ramen: overlastgevende jongeren vormen een 

ware plaag voor bewoners van de wijk Paasbos in Nijkerk. Zij voelen zich in de steek gelaten door de 

gemeente. Maar er lijkt eindelijk verandering op komst. 

 

Op de parkeerplaats aan de zijkant van winkelcentrum Paasbos staat donderdagmiddag één blauwe 

auto geparkeerd met twee jongeren erin. ,,Kom hier maar eens ’s avonds laat of in het weekend. Dan 

staat de hele parkeerplaats vol’’, zegt een oudere buurtbewoonster die haar hondje uitlaat. ,,En een 

rótzooi dat ze achterlaten! De parkeerplaats ligt hier vaak bezaaid met troep.’’ De rommel is nog wel 

het minste probleem, vertellen drie andere buurbewoners, die allemaal anoniem willen blijven uit 

angst voor represailles. ,,Ik durf niet eens aangifte te doen. Straks slaan ze me nog in elkaar”, zegt 

een buurtbewoonster, die al verschillende keren vervelende ervaringen had met de jongeren. ,,Veel 

mensen kunnen zich niet voorstellen dat zulke heftige jongerenoverlast voorkomt in Nijkerk, maar dat 

komt hier dus wél voor.‘’ 

 

Ouderen doelwit van represailles 

Huurders Organisatie Nijkerk (HON) stuurde deze zomer een open brief aan burgemeester Gerard 

Renkema namens bezorgde buurtbewoners. Een greep uit de klachten: intimidatie, ernstige 

mishandelingen, dealen, nachtelijke geluidsoverlast en schijnen met groot licht in seniorenwoningen. 

Oudere mensen zijn het doelwit geworden van represailles nadat ze hebben geklaagd bij de politie, 

aldus de brief. 

 

De overlastgevende jongeren, in de leeftijd van 18 tot in de 30 jaar en met Nederlandse en 

verschillende etnische achtergronden, hangen vaak tot diep in de nacht rond rond winkelcentrum 

Paasbos. Rondom dit verouderde winkelcentrum uit de jaren 70 zijn veel plekjes waar ze ongezien hun 

gang kunnen gaan. Buurtbewoners vertellen dat er openlijk drugs worden gebruikt en gedeald. 

 

Overlast groeit 

De HON schrijft in de brief dat de burgemeester als eindverantwoordelijke voor de openbare orde is 

tekortgeschoten om de overlast op te lossen zodat bewoners zich weer veilig voelen in hun eigen 

woonomgeving. De gemeente heeft in 2018 en 2019 met een integrale aanpak geprobeerd de 

problemen op te lossen. Maar daar is niks van terechtgekomen, stelt de HON. De afgelopen jaren 

hebben bewoners al heel wat keren aan de bel getrokken, maar dat heeft niks opgeleverd. 

 

Teleurgestelde buurtbewoonster 

HON-voorzitter Ron Weil vindt dat de aanpak van de gemeente ‘is verzand in het oprichten van 

praatclubjes’. ,,Er zijn buurtbijeenkomsten geweest, een buurtapp en een buurtwacht opgericht en 

ontmoetingscentrum Paashuis is in het winkelcentrum gekomen. Maar ondertussen is de overlast 

alleen maar groter geworden. Nu we de problemen opnieuw hebben benoemd, verwacht ik 

daadkrachtig optreden van de gemeente.’’ 

 

In de kou 

Een oudere buurtbewoonster die al bijna veertig jaar in de wijk woont en regelmatig slapeloze 

nachten heeft vanwege de nachtelijke muziek- en vuurwerkoverlast, voelt zich in de kou gezet. ,,De 

afgelopen jaren hebben bewoners al heel wat keren aan de bel getrokken, maar dat heeft niks 

opgeleverd.‘’ 



Burgemeester Renkema zei in juli tegen deze krant dat hij vindt dat de aanpak van de 

jongerenoverlast niet is mislukt. Volgens hem ‘heeft de samenwerking in de wijk tussen bewoners, 

gemeente en politie de afgelopen jaren een goede ontwikkeling doorgemaakt’. Wel zei hij meer en 

betere maatregelen te willen nemen als dat nodig is. De politie zei de klachten uit de wijk te 

herkennen en serieus te nemen. 

 

Gesprek met jongeren 

De gemeente en de politie zijn naar aanleiding van de brief van de HON wel aan de slag gegaan met 

nieuwe maatregelen. ,,Vorige week hebben we, samen met de politie, een goed gesprek met een 

aantal jongeren gevoerd’’, zegt een gemeentewoordvoerder. ,,Dinsdag hebben we samen met onder 

meer een afvaardiging van de huurders overlegd over maatregelen op korte termijn en over een 

structurele aanpak.’’ 

 

Weil heeft al een wensenlijstje klaarliggen. Hij pleit namens de bewoners voor camera’s. Ook wil hij 

dat er een apparaat komt, die een hoge piep uitzendt, die door jongeren hoogst irritant wordt 

gevonden en die volwassenen niet kunnen horen. Weil pleit ook voor het afsluiten van paden achter 

woningen met hekken zodat er niet meer midden in de nacht kan worden gecrost met scooters en 

brommers. Ook wil hij dat handhavers van de gemeente en de politie vaker naar de plekken gaan 

waar overlast voorkomt. De gemeente moet hier nog over beslissen. 

 

Van den Tweel grijpt in 

De Nijkerkse zakenman Gerard van den Tweel, sinds vorig jaar zomer eigenaar van winkelcentrum 

Paasbos, trekt zich de problemen ook aan. Tijdens het overleg van dinsdag is afgesproken dat hij een 

oude fietsenstalling en bosjes rond het winkelcentrum laat verwijderen. ,,Ik vind het vervelend dat 

buurtbewoners overlast ervaren. Door deze maatregelen kunnen de jongeren zich niet meer 

verstoppen.’’ Zijn beheerder stuurt regelmatig jongeren weg als hij een rondje maakt bij het 

winkelcentrum, vertelt Van den Tweel. ,,Maar na vijf minuten komen ze weer terug. Ik weet ook dat 

er achter de fietsenstalling drugs werden gedeald. Dat moet straks afgelopen zijn; ik wil dat iedereen 

zich in en rond het winkelcentrum veilig voelt.’’ 

 

Klaar met praatgroepjes 

Weil is voorzichtig positief dat er nu eindelijk veranderingen gaan plaatsvinden. Hij wil echter nog niet 

te vroeg juichen. ,,Ik zal erop blijven hameren dat de gemeente op korte termijn concrete 

maatregelen neemt. Anders ben ik bang dat het weer bij praatclubjes blijft. Daar zijn de 

buurtbewoners nu wel klaar mee.’’ 

 

Nieuwe toekomst voor winkelcentrum Paasbos 

De Nijkerkse ondernemer Gerard van den Tweel kocht het verpauperde winkelcentrum Paasbos vorig 

jaar zomer van vastgoedbedrijf Aprisco. Over vier tot vijf jaar hoopt Van den Tweel een plan klaar te 

hebben om het winkelgebied te herontwikkelen. Hij wil ook graag sporthal Strijland meenemen in de 

plannen. Volgens Van den Tweel is het belangrijk dat de wijk Paasbos haar eigen winkelcentrum 

behoudt. 

 

  



Constante diefstallen uit tuin Goudenregenlaan Nijkerk 

 

Uit een tuin aan de Goudenregenlaan in 

Nijkerk (woonwijk Paasbos) worden 

steeds allerlei goederen gestolen uit de 

tuin. De bewoonster, die liever anoniem 

blijft, wil graag haar spullen terug. Het 

gaat om plastic pijpen die aan de zijkant 

van haar huis worden gelegd. Ook haar 

vogelstandaard werd meegenomen. 

Omdat katten hun behoefte deden in de 

tuin van de bewoonster heeft ze een 

kattenverjager gekocht, die niet zichtbaar achter een rotsblok was opgesteld en niet direct opviel. 

Helaas is deze kattenverjager na drie dagen meegenomen. De bewoonster zet al twintig jaar een 

buitenkerststal neer, maar vraagt zich nu oprecht af of dat nog wel mogelijk is in de woonwijk 

Paasbos. ‘Ik ben niet boos , maar wel heel verdrietig, omdat je je voortuin met de kerstdagen ook 

niet meer gezellig kan maken. Als laatste wil ik vragen of de “dief” mijn oplader voor de 

kattenverjager komt ophalen. Ik heb er niets meer aan en de dief heeft straks niets meer aan het 

apparaat.’ 

 

(Bron en foto: Kees van den Heuvel, De Veense Courant Online / Nijkerkerveen.org van 7.11.2020) 

 

€ 5.000 schade winkelcentrum Paasbos 

 

De Van den Tweel Groep meldt dat overlastgevers op het dak van het winkelcentrum zijn geklommen 

en daar voor € 5.000 schade aan dakkoepels hebben aangericht. 

 

Ook circus Barani doelwit van overlastgevers  

 

Circus Barani gaf begin oktober voorstellingen op het 

evenemententerrein aan de Hoefslag. In de nacht van 3 op 4 

oktober werden vernielingen aangericht. Dit schrijft het 

circus erover: Afgelopen nacht vonden jongeren het nodig bij 

ons in de tent in te breken. Zij hebben sauzen overal 

gespoten/gesmeerd maar ook onze microfoon gestolen! Deze 

hebben wij nodig voor onze voorstellingen en is nu dus weg 

om dat een aantal jongeren het nodig vonden hier in onze 

tent zichzelf te vermaken. Het zou fijn zijn als zij ook zo 

volwassen zouden zijn het dus weer terug brengen! Zojuist 

zijn wij erachter gekomen dat we zelfs twee handgemaakte 

kostuums van de voorstelling missen!  

Inmiddels is de microfoon (kapot) teruggebracht door drie 

jongens. Zij zagen het in het gras liggen. De kostbare jassen 

zijn niet teruggevonden. De totale schade bedraagt zo'n  

€ 2.000.  
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