
 
INFORMATIEBULLETIN OVERLAST PAASBOS - 4 mei 2021 

 

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.  

 

Mobiele camera registreerde nauwelijks incidenten 
 

 
 

De AOV (Adviseur Openbare Orde en Veiligheid) van de gemeente informeerde ons dat de tijdelijke 

mobiele camera gedurende acht weken (december 2020 en januari 2021) nauwelijks incidenten 

heeft geregistreerd. O.a. gebaseerd hierop zal het college straks een keuze maken over het al dan 

niet plaatsen van acht vaste camera's rondom het winkelcentrum Paasbos.  

 

Destijds informeerden wij de gemeente dat de mobiele camera de voorzijde van het winkelcentrum 

(Hoefslag) niet in beeld had. In die tijd meldden bewoners ons een tiental incidenten, die niet door 

de camera waren geregistreerd.  

 

In de praktijk is het zo dat overlastgevers zich afwisselend naar de voorkant en achterkant van het 

winkelcentrum verplaatsen, al naargelang de aanwezigheid van politie, buurtwacht en mobiele 

camera. Het terrein kan in zijn geheel worden gedekt door acht vaste camera's. Permanente 

aanwezigheid van de politie is onhaalbaar. Vaste camera's zullen naar onze verwachting preventief 

werken, ook inzake het illegaal dumpen van afval. 

 



Nu heeft de gemeente aangekondigd om vanaf donderdag 6 mei een spreekuur te houden in het 

Paashuis tussen 11.00 - 12.00 uur. Aanwezig zijn dan wijkagent Femke en boa (buitengewoon 

opsporingsambtenaar) Patrick. 

 

 

Het is belangrijk dat bewoners incidenten blijven melden zodat het college en de 
gemeenteraad hun besluit kunnen baseren op de werkelijke cijfers. Wij roepen u op om 
gebruik te maken van het spreekuur.  

 

 

Onderstaand treft u het persbericht van de gemeente aan met details over het spreekuur.   

Paasbos: verbeteren van de leefbaarheid? Kom naar het wekelijkse spreekuur met de handhavers! 

30 april 2021 

In contact en aanspreekbaar, dat is het doel van de politie en boa’s uit Nijkerk. Wijkagent Femke en 

boa-coördinator Patrick nemen samen het initiatief om nog meer in contact te komen met inwoners 

uit Paasbos. Op donderdag zijn inwoners van 11.00 tot 12.00 uur van harte welkom op het spreekuur 

in het Paashuis. Het idee is simpel: op een laagdrempelige manier met bewoners van de wijk in 

gesprek.  

Met twee benen in de wijk  

Goed contact tussen handhavers en inwoners is belangrijk voor het creëren van een goede 

leefomgeving. Voor het verbeteren van de leefbaarheid in Paasbos hanteert de gemeente Nijkerk een 

wijkgerichte aanpak. De basis hiervan is een actieve en gelijkwaardige samenwerking met partners en 

inwoners. Handhavers reageren niet alleen op meldingen, maar zijn ook aanspreekbaar voor inwoners 

die vragen hebben. De politie en de boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) willen graag van 

inwoners en partners weten wat er speelt. Ook vinden zij het belangrijk om aan te geven waar 

handhaving aan kan bijdragen (en waaraan niet). Boa-coördinator Patrick: “Met twee benen in de wijk 

staan levert meer waardevolle informatie op, dan als je alleen langsrijdt.”  

Het spreekuur vindt de komende 12 weken elke donderdag van 11.00 tot 12.00 uur plaats in het 

Paashuis aan de Goudenregenlaan 1 in Nijkerk.  

Wat doet een wijkagent en de boa voor de wijk? 

De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen zijn of haar wijk. De boa richt zich 

primair op handhaving van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Bij het signaleren van onder 

andere sociale problemen en kleine criminaliteit hebben de wijkagent en de boa een signalerende en 

adviserende rol. In de gemeente Nijkerk werken politie en boa op verschillende thema’s samen, 

waaronder: jongerenoverlast, verbetering van de leefbaarheid, ondermijning en handhaving van 

coronamaatregelen. In sommige situatie kan de wijkagent en/of boa ondersteuning bieden aan een 

wijkteam. 

Meld verdachte situaties 

De gemeente hecht veel waarde aan de bijdrage van buurtbewoners aan het verbeteren van de 

leefbaarheid. Wijkagent Femke: “Meldingen die via de juiste kanalen binnenkomen, kunnen een goed 

overzicht geven van waar en wanneer de meeste overlast plaatsvindt. Meldingen zijn echt nodig voor 

een efficiënte en integrale wijkaanpak.” Bewoners kunnen, naast het spreekuur, op verschillende 

manieren overlast van de openbare orde en/of leefbaarheid melden. Melden kan bij de politie via het 

telefoonnummer 0900-8844 en bij het gemeentelijk meldpunt jongerenoverlast via de internetpagina: 

www.nijkerk.eu/jongerenoverlast.  

http://www.nijkerk.eu/jongerenoverlast


Ook is het mogelijk om anoniem te melden (wanneer u de persoon goed kent of bang bent voor 

intimidatie) bij Meld Misdaad Anoniem (M.). Het meldpunt is zeven dagen per week bereikbaar via 

0800-7000. Op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur en in weekenden van 9.00 tot 17.00 

uur. Daarnaast is het 24/7 mogelijk om iets te melden via een beveiligde omgeving op 

www.meldmisdaadanoniem.nl/melden.  

Einde persbericht 

 

Resultaten tot nu toe 
 

De gemeente heeft de verlichting rondom het winkelcentrum aangepast.  

De gemeente heeft een lachgasverbod ingesteld.  

De gemeente heeft gesnoeid.  

De gemeente heeft sluishekjes geplaatst tegen het crossen. 

WSN heeft verlichting op de schuren aangebracht. 
 
AOV verwacht deze maand het plan van aanpak klaar te hebben. Hierin wordt ook het 
Mosquito systeem genoemd. HON heeft gevraagd de binnentuin tussen Hoefslag en 
Gruttolaan mee te nemen in de plannen. Nu er geen avondklok meer is, ervaren bewoners 
weer overlast. 
 

 
De gemeente heeft gesnoeid 

http://www.meldmisdaadanoniem.nl/melden


 
De gemeente heeft sluishekjes geplaatst tegen het crossen 

 

 

WSN heeft verlichting op de schuren aangebracht 
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