
 

INFORMATIEBULLETIN OVERLAST PAASBOS - 30.12.2020 
 

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 houden van de ontwikkelingen die tot een oplossing 

moeten leiden. Het is onze bedoeling om u regelmatig te informeren over de voortgang.  

 

Meningsverschil over locatie mobiele camera 
 

 
Bachlaan zijde (voorzijde winkelcentrum onzichtbaar voor mobiele camera) 

 
Hoefslag zijde (voor mobiele camera onzichtbaar) 



 
De gemeente en HON verschillen van mening over de juiste plaats van de mobiele camera. Op de 
huidige locatie worden weliswaar twee hoeken van het winkelcentrum afgedekt vanuit de positie 
Bachlaan, maar overlastgevers zijn onzichtbaar voor de camera aan de voorkant van het 
winkelcentrum (Hoefslag-zijde). Zie de foto's ter illustratie. Op 10.12.2020 vroegen wij de camera te 
verplaatsen naar de Hoefslag-zijde met zicht op het parkeerterrein en de winkels. In de media lazen 
wij dat er medio februari 2021 een evaluatie van de mobiele camera komt. Wij willen vermijden dat 
er bij de evaluatie wordt geconcludeerd dat de camera (door de huidige verkeerde locatie) geen 
onrechtmatigheden heeft geregistreerd en dat het plaatsen van de acht permanente camera's 
daarom overbodig zou zijn. 
 
Omdat wij geen reactie van de gemeente kregen, belden wij twee keer. Beide keren was de 
gemeentemedewerker niet bereikbaar waarop wij terugbelverzoeken indienden. Op 24.12.2020 
reageerde de gemeente als volgt:  
 
De camera die nu geplaatst is, is in eerste instantie bedoeld om een beeld van de overlast te krijgen 
en daarnaast ter ondersteuning van de politie en handhaving. De beelden van de mobiele camera zijn 
bekeken en daarbij is dat een groot gedeelte van de locatie waar de hangjongeren zich bevinden 
zichtbaar is. Vanaf deze locatie kan nu ook een gedeelte van de voor- als de achterzijde van het 
winkelcentrum bekeken worden.  
 
Het is een misverstand dat na deze tijdelijke camera automatisch vaste camera’s geplaatst zullen 
worden. Plaatsing van definitieve camera’s om overlast tegen te gaan is naast de resultaten van de 
tijdelijke camera ook afhankelijk van verschillende andere factoren. In het totale pakket aan 
maatregelen om de overlast in Paasbos tegen te gaan wordt d.m.v. een veiligheidsanalyse bezien of 
definitief cameratoezicht juridisch proportioneel en het juist middel is. Mede daarom is er nog geen 
specifieke termijn te noemen waarop duidelijkheid kan worden gegeven of en wanneer vaste 
camera’s geplaatst kunnen worden. 

 

 
Vijf maanden na klachtenbrief is de eerste 'quick win' gerealiseerd 
 

 
Gevonden in de binnentuin: een 30 cm groot mes en gestolen kabels 

Tijdens het overleg tussen de gemeente, HON en de Van den Tweel Groep op 8.9.2020 werden 
enkele 'quick wins' besproken. Een 'quick win' is een eenvoudig te realiseren maatregel met een snel 



resultaat. De Van den Tweel Groep liet met grote voortvarendheid de overkapping annex hangplek 
naast het winkelcentrum slopen. In vergelijking: vijf maanden na onze klachtenbrief aan 
burgemeester Renkema heeft de gemeente nu haar eerste quick win gerealiseerd. De binnentuin 
tussen Hoefslag en Gruttolaan én twee gemeentelijke zijtuinen zijn grondig gesnoeid. Een 
medewerker van het hoveniersbedrijf vond tijdens de werkzaamheden aan de binnentuin een 30 cm 
groot mes en kabels waaruit het koper was gehaald. Het mes is meegenomen door de wijkagent, de 
kabels door de gemeente. De snoeiwerkzaamheden zijn niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. 
Wij hebben zware druk moeten uitoefenen en sommige snoeiwerkzaamheden zijn door 
medewerkers van de groenvoorziening 'onder protest' uitgevoerd.  

 

Hekwerk 
 
Een andere quick win zou het plaatsen van hekwerk op de achterpaden tussen Hoefslag en 
Gruttolaan zijn ter bestrijding van het crossen door overlastgevers. Tijdens de bespreking op 
8.9.2020 vernamen wij dat de gemeente sluishekjes op voorraad had. Omdat enkele bewoners 
afhankelijk zijn van een scootmobiel, driewieler en rollator, hebben wij ons in dit thema verdiept. Wij 
hebben de gemeente het volgende aangereikt: 
 

• Politiekeurmerk Veilig Wonen schrijft voor aan welke eisen een hekwerk moet voldoen om een 
binnentuin af te sluiten bij overlast.  

• Een betrokken Nijkerker heeft de suggestie aan de hand gedaan om de achterpaden halverwege 
af te sluiten waardoor er geen doorgaande paden meer zijn. Probleem bij de binnentuin tussen 
Hoefslag en Gruttolaan is, dat de tuin via vier achterpaden toegankelijk is. 

• Alldoorco uit Nijkerk installeert in heel Nederland elektronische en andere toegangspoorten. Wij 
hebben bij Alldoorco informatie opgevraagd en dit doorgestuurd naar de gemeente. Dit hebben 
wij gedaan omdat wij niet alleen kritiek willen uiten, maar willen meedenken en meehelpen om 
tot een oplossing te komen. 
 

 
 
Wij hebben nadrukkelijk gezegd dat het besluit over het type hekwerk door een specialist genomen 
moet worden. HON is in dezen géén specialist. De gemeente verzocht ons contact op te nemen met 
haar Adviseur Verkeer en Vervoer. Op 18.11.2020 hebben wij de situatie telefonisch uitvoerig met 
deze Adviseur besproken en hem uitgenodigd de situatie ter plekke te komen bekijken. Omdat wij 
niets meer vernamen, hebben wij op 23.11.2020 weer contact opgenomen. Daarop meldde deze 
Adviseur ons dat hij niet over hekwerk gaat.  
 
Op 24.12.2020 laat de gemeente ons het volgende weten:  
 
De gemeente gaat op uw verzoek sluishekjes plaatsen aan de achterzijde bij de (senioren)woningen 
om crossen met scooters te voorkomen. Onze voorraad met sluishekjes is alleen onvoldoende om alle 
voetpaden hier nu al van te voorzien. De gemeente heeft daarom meer sluishekjes besteld. Of deze 
hekjes voor het einde van het jaar binnen zijn kunnen wij niet zeggen. Reden is dat de gemeente 
afhankelijk is van de externe leverancier, die ook last ondervindt van de corona-crisis. Wanneer de 
hekjes binnen zijn wordt voor de definitieve plaatsing contact met jullie opgenomen. 

 

Perspectief jongeren 
 
Er is contact geweest met Jeugd- en Jongerenwerk, Eigen Plan en de Muay Thai kickboksschool. 
Wegens ziekte heeft er nog geen gezamenlijk overleg plaatsgevonden.  

 

 
 
  



Voorstel integrale aanpak overlast Paasbos 
 
Oorspronkelijk zou het voorstel integrale aanpak overlast Paasbos in november / uiterlijk begin 
december 2020 naar het bestuur (lees: het college) worden gestuurd. Op 24.12.2020 informeerde de 
gemeente ons:   
 
Eind november hebben wij u per mail laten weten dat onvoorzien voorbehouden wij de verwachting 
hadden om met drie weken een conceptvoorstel met de portefeuillehouder te kunnen bespreken. 
Helaas heeft dit met name door extra onverwachte werkzaamheden vanwege de lockdown en het 
uitblijven van input van derden vertraging opgelopen. 
 
In het voorstel zullen de verschillende maatregelen, zoals plaatsing van een Mosquito en plaatsing 
van een vast camerasysteem, op een rijtje worden gezet en zal worden afgewogen welke combinatie 
van maatregelen genomen kunnen worden. Wanneer het voorstel gereed is, wordt het eerst met de 
portefeuillehouder en daarna in het college besproken. Maatregelen die het college zelf kan nemen 
zullen worden uitgevoerd. Knelpunten en dilemma’s met name waar extra financiën voor beschikbaar 
moet worden gesteld, worden besproken met de gemeenteraad. De gemeenteraad en ook HON zullen 
we op de hoogte houden van de voortgang van het proces rond het nemen van maatregelen. 

 

Handhaving 
 
Wij zien de laatste tijd overdag regelmatig handhavers bij het winkelcentrum, terwijl de overlast in 
de nachtelijke uren is. Wij hebben de gemeente gevraagd of er handhaving in de nachtelijke uren kan 
komen. Daarnaast hebben wij vernomen dat deze handhavers uit Barneveld respectievelijk Enschede 
komen, en dus de wijk Paasbos niet kennen. 
 
De gemeente antwoordde als volgt:  
 
Om misverstanden te voorkomen wijzen wij u er op dat alle handhavers die toezicht houden in 
gemeente Nijkerk en daarmee ook in Paasbos werkzaam zijn bij de gemeente Nijkerk. Handhaving in 
de nachtelijke uren is vooral een zaak van de politie. Wij nemen uw verzoek mee in de gesprekken 
met de politie. 

 
 
  



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 

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. 

 

Huurdersorganisatie Nijkerk 

Van ‘t Hoffstraat 40 

3863 AX Nijkerk 

06 – 4708 2200 

info@huurdersnijkerk.nl 

https://huurdersnijkerk.nl/ 

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

