
 

INFORMATIEBULLETIN OVERLAST PAASBOS - 14.11.2020 
 

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.  

 

Aanpak overlast Paasbos: "Liever vandaag dan morgen".  

Sinds haar open klachtenbrief van 20 juli 2020 aan burgemeester Renkema is Huurdersorganisatie 

Nijkerk in gesprek met medewerkers van de gemeente Nijkerk om tot een oplossing te komen voor 

de overlast in de wijk Paasbos. Vanaf het begin heeft HON er bij de medewerkers op aangedrongen 

ook de gemeenteraad te betrekken bij de problematiek.  

Tijdens de raadsvergadering van 12 november 2020 dienden CDA en VVD een motie 'Aanpak overlast 

Paasbos' in. Deze motie vindt u in dit bulletin. In de motie wordt het college verzocht op de kortst 

mogelijke termijn een plan van aanpak te ontwikkelen om de overlast in het gebied rond 

winkelcentrum Paasbos te bestrijden; mede omdat de herontwikkeling van Paasbos pas voor 2024 

staat gepland. Hieronder een verslag van de raadsvergadering over het onderwerp Paasbos. 

Burgemeester Renkema zegt dat het aantal meldingen over jongerenoverlast sinds Corona 

substantieel is toegenomen, maar erkent dat er vóór Corona ook al grote problemen waren in 

Paasbos. In de afgelopen periode zijn veel zaken in gang gezet. Er is veelvuldig overleg geweest met 

bewoners en andere betrokkenen. Er is een plan van aanpak in de maak met korte en lange termijn 

aspecten. Door medewerkers van de gemeente wordt gekeken naar manieren waarop een 

samenscholingsverbod, hangverbod, lachgasverbod en gebiedsverbod kunnen worden ingesteld. Het 

inzetten van cameratoezicht heeft een langere aanlooptijd nodig. Partijen zoals Eigen Plan, die 

betrokken waren bij het oplossen van de overlast in de aangrenzende wijk Strijland, zijn ingeschakeld 

om ook in Paasbos te helpen. Wat het winkelcentrum betreft is Renkema van mening dat de houding 

van ondernemers ten aanzien van het opruimen van de rommel rondom hun panden  voor 

verbetering vatbaar is. Renkema meent dat de te bereiken doelen, genoemd in de motie, dezelfde 

zijn als de doelen die het college voor ogen heeft. Dit gaat echter niet snel genoeg voor iedereen. 

Pro21 gemeenteraadslid Irene Moes zegt dat de emmertjes bij de omwonenden overvol zijn en dat 

door het instellen van extra verboden de problemen niet snel genoeg worden opgelost. Zij wil liever 

vandaag dan morgen de problemen aangepakt zien en wijst op de mogelijkheden die de huidige 

Corona-maatregelen bieden (waarbij het verboden is om met meer dan twee personen in de 

openbare ruimte te verblijven en hangjongeren vaak met meer dan twee bijeen zijn). CDA 

gemeenteraadslid en opsteller van de motie Matthias Blankesteijn antwoordt dat de Corona-

maatregelen een tijdelijk karakter hebben en dat extra maatregelen sowieso nodig zijn. VVD raadslid 

en mede-indiener van de motie Niels Staal zegt dat je het ene kan doen en het andere niet laten. De 

problematiek is breder. Je moet ook iets doen voor ná de Corona-tijd; dus niet alleen repressieve 



maatregelen maar ook preventieve. Hij wijst daarbij o.a. naar Eigen Plan, die de overlast in de wijk 

Strijland heeft weten te beteugelen. 

Moes vindt het jammer dat zij niet door het college is geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom 

de aanpak en dat zij een en ander moest vernemen uit de media. Renkema antwoordt dat hij dacht 

op de goede weg te zijn met de aanpak en daarom geen aanleiding zag om dit met de raad te 

communiceren. Nu lijkt het beeld te ontstaan dat er niets gebeurt, maar die ondertoon is volgens 

hem te zwartgallig. Moes vindt dat de raad geïnformeerd moet worden over zaken waarvan het 

college wéét dat het meermaals in de raad is besproken. Ook als het college denkt constructief bezig 

te zijn. moet zij proactief met de raad communiceren.  

Ze wil weten of de politie de opdracht heeft gekregen om de locatie regelmatig te bezoeken en of er 

nu boetes worden uitgedeeld. Tot nu toe was het beleid om alleen te waarschuwen. Renkema laat 

weten dat de tijd van praten voorbij is. Er wordt één keer gewaarschuwd, daarna volgt een boete. De 

locatie wordt in de routing meegenomen. 

VVD raadslid Boudewijn van der Woerd vraagt aandacht voor de aanrijtijden van de politie. Renkema 

beaamt dat die niet zijn zoals ze zouden moeten zijn. Van der Woerd vindt dat de aanpak van 

overlast, zoals georganiseerde (drugs)criminaliteit hoger en vaker op de agenda moet komen. 

Daarvan is handhaving een belangrijk onderdeel. Renkema laat weten dat de capaciteit om te 

handhaven niet altijd geleverd kan worden, mede door Corona. Van der Woerd zegt dat er meer 

overlast hotspots zijn en wil in bredere zin praten over het algemene beleid in dezen, dus niet alleen 

over een incidentenbeleid voor specifieke locaties. 

Over de motie zegt Renkema dat hij die ziet als ondersteuning van het huidige beleid. Blankesteijn 

zegt dat de motie meer een aansporing is en een krachtig signaal dat recht doet aan de zorgen die bij 

de bewoners van Paasbos leven. CU-SGP raadslid Hans Boer ziet de motie als een aansporing om een 

stapje harder te lopen. Hij heeft de indruk dat dat nog niet gebeurt en vraagt Renkema er bovenop te 

zitten. Moes vraagt om concrete actie om de overlast te stoppen. Niet volgende week, maar het liefst 

vandaag! Ook Aart Klompenhouwer van De Lokale Partij ondersteunt de motie van harte. 

De motie wordt unaniem aangenomen.  

  



 

 

 

 

 

Motie 

 

Volgnummer : Status: 

 

Onderwerp: Aanpak overlast Paasbos 

 

 

De raad van de gemeente Nijkerk in vergadering bijeen op 12 november 2020, 

Overwegende dat: 

 

1. Er sprake is van structurele overlast in het gebied Paasbos, met name rond het 
winkelcentrum 

2. Hierbij sprake is van geluidsoverlast, drugsgebruik, misbruik van lachgas en vervuiling van 
het leefgebied 

3. Handhaving lastig is, aangezien overlast moeilijk ter plekke door politie en boa’s te 
constateren is. 

4. De gemeente eerder maatregelen heeft genomen om overlast in de wijk Paasbos te 
verminderen, en deze aanpak vruchten af heeft geworpen in het gebied rond sporthal 
Strijland 

5. De herinrichting van Paasbos pas voor 2024 gepland staat, en dit dus op korte termijn geen 
oplossing vormt 

6. Er onder omwonenden grote behoefte is aan een structurele aanpak van de overlast 
7. Nog niet alle preventieve middelen zijn gebruikt om de overlast terug te dringen 
8. Er zowel onder de huurdersorganisatie, bewoners en het vastgoedbeheer van het 

winkelcentrum Paasbos een grote behoefte is aan maatregelen op korte termijn 
9. Een hangverbod zijn vruchten al heeft afgeworpen op het terrein achter sporthal Strijland, 

en dit ook op andere plekken een bewezen effectief middel is gebleken om overlast terug te 
dringen. 

 

Van mening zijnde dat: 

1. Het een taak is van de gemeente om te zorgen voor een gezond en veilig leefklimaat in de 
wijk Paasbos. 

2. Gezien de aanhoudende overlast hiervoor op korte termijn actie nodig is. 
 

Verzoekt het college: 

1. Op de zo kortst mogelijke termijn een plan van aanpak te ontwikkelen om de overlast in het 
gebied rond winkelcentrum Paasbos te bestrijden 

2. In deze aanpak de volgende punten in ieder geval mee te nemen: 
a. De aanpak van de overlast, die met Stichting Eigen plan is toegepast op de situatie achter 

Sporthal Strijland, toe te passen op de problematiek in de omgeving van het 
winkelcentrum Paasbos. 



b. Een hangverbod in te stellen in het gebied rond winkelcentrum Paasbos na 23:00 uur, 
vergelijkbaar met geldende hangverboden in bijvoorbeeld het stadspark van Nijkerk, en 
de parkeerplaats achter sporthal Strijland  

c. Indien mogelijk het gebied rond winkelcentrum Paasbos aan te wijzen als gebied waar het 
oneigenlijk lachgasgebruik, voorbereidingen of het bij zich hebben van hulpmiddelen voor 
dat gebruik op voorhand verboden is, los van de vraag of dat in de concrete situatie tot 
ordeverstoring en dergelijke leidt. Dit op basis van de recent gewijzigde APV.  

3. Indien nodig voor bovenstaande met een voorstel naar de raad te komen. 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Namens de fractie van het CDA, Namens de fractie van de VVD, 

T.J. Blankesteijn N.G. Staal 

 

 

Tweede wijkagent voor Paasbos 
 

Femke van Lith heeft zich bij Helma van Lambalgen gevoegd als wijkagent Paasbos. Het werkterrein 

van beiden beslaat Paasbos, Strijland, Beulekamp, Nijkerk-Oost en sportpark Luxool. 

 

    
Femke van Lith    Helma van Lambalgen 

 
Van Lith heeft een lange staat van dienst bij de politie. Het politievak leerde zij in Amsterdam-West. 
Zij werkte acht jaar in Barneveld als 'gewoon' agent en zes jaar in Scherpenzeel. Vervolgens werkte zij 
enkele jaren als wijkagent in Voorthuizen en nu dan in o.a. Paasbos.  
 
Bron: Barneveldse Krant 
 

Melden, melden, melden, melden 
 
De (lokale) overheid neemt beslissingen op basis van politiecijfers. Het is dus uitermate belangrijk om 
zaken te blijven melden. Staan er meer dan twee personen bij elkaar die duidelijk geen huishouden 
vormen? Bellen! Vuurwerk? Bellen! Klimmen overlastgevers op het dak? Bellen! Nemen 
overlastgevers een intimiderende/bedreigende houding tegenover u of anderen aan? Bellen! Is er 
geluidsoverlast? Bellen!  
 

Spoed, alarmnummer  112 (gratis) 

Geen spoed, wel politie 0900 - 8844 (belkosten) 
    of zonder belkosten via het meldformulier 

https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/meldformulier.html


Het meldformulier vindt u op https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-
doen/meldformulier.html?sid=efcd0176-f3c9-43a4-bcc1-104aa75b2d50 
 
Willen ze bij 0900 - 8844 uw melding niet noteren (zoals ons is overkomen), blijf aandringen. Noteer 
de naam, datum en tijdstip van de telefonist/agent en meld het ons. 

Corona regels voor binnen en buiten 

Bij de regels voor groepen en aantallen is er een verschil tussen woningen, plaatsen waar mensen 
zich vooral doorheen bewegen (bijvoorbeeld winkels en warenmarkten zijnde de reguliere 
weekmarkten) en binnenruimtes waar mensen op vooral op 1 plaats zijn. 

Corona regels voor groepen en aantallen 

Buiten de eigen woning geldt dat maximaal 2 personen of 1 huishouden in groepsverband ergens 
heen mogen gaan of iets mogen ondernemen. Kinderen tot en met 12 jaar tellen hierbij niet mee. 

• Dit geldt bij openbare plaatsen, zoals parken, stranden, op straat, voor de deur van een 
winkel en in de (privé)auto. 

• U mag dus met uw eigen huishouden of met 1 andere volwassene bijvoorbeeld sporten, in 
de stationshal staan of naar het strand.  

• U mag ook voor maximaal 2 personen of 1 huishouden een reservering doen, bijvoorbeeld in 
een hotel of bij de sportschool. 

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-
tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven 
 

 

Huurdersorganisatie Nijkerk 

Van ‘t Hoffstraat 40 

3863 AX Nijkerk 
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