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Het Muizenven gezien in noordelijke richting.   Foto: KBG De hangplek bij BS De Gouw      Foto: KBG

Conclusie

Hangjongerenoverlast in Poelenburg dateert niet
van vandaag of gisteren.
Ruimschoots voor het in 2009 geopende jeugd-
honk De Kanjer eind 2012 teloorgaat verspreiden
hangjongeren zich door de wijk. De omgeving van
Kroonenburg en schoolpleinen van de scholen
langs De Weer –in het bijzonder die bij het Mui-
zenven– zijn hun favoriete verblijfplaatsen.
Bijna twee jaar lang ervaren Muizenvenbewoners
van de hangjongeren overlast: hard schreeuwen,
het achterlaten van afval, blowen en een vermoe-
den van drugsgebruik en dealen, het gebruik van
scheldwoorden, het plegen van vernielingen, het
afsteken van zwaar vuurwerk, wildplassen, het
stoken van vuurtjes, rondscheuren op scooters
en intimidatie.

Staat een overlastondervindende burger een aantal
methoden van aanpak ter beschikking, de bewoners
van het Muizenven en aanpalende straten tonen
initiatief, brengen de moed op met hun kwelgees-
ten te praten en te overleggen. Ze ruimen de troep
op die de jongeren achterlaten. Aanvankelijk zon-
der advies of tussenkomst van overheid, deskundi-
gen of hulpverleners. 
Zij tonen hun Eigen Kracht.

De werkelijkheid is cynischer: de Eigen Kracht blijkt
niet toereikend om hun probleem op te lossen.
Vervolgens kiezen de Muizenvenners na bijna twee
jaar vrijwel dagelijkse overlast en een jaar resul-
taatloos soebatten met overheden, deskundigen

en hulpverleners voor hun laatste redmiddel: ze
willen hun wijk èn ZNSTD de rug toe keren. 
Zij willen hun kinderen niet langer blootstellen
aan het weinig voorbeeldig gedrag van een klein
aantal opgeschoten maatschappelijk onaangepas-
ten; aan hun getier, geblow en (letterlijk) publieke-
lijk gezeik, hun vernielingen en intimidatie.
Gemeente, politie, deskundigen, welzijns- en
jongerenwerkers en wie er verder ten tonele ver-
schijnen: op het plaatsen van een klappaaltje na
slagen ze er niet in aan de overlast een halt toe
te roepen.

Thans is de situatie zo geëscaleerd dat aan het
Muizenven krachtdadig en onverwijld “ingrijpen
van hogerhand” onvermijdelijk is geworden, overi-
gens zonder daarmee de overlast naar elders in
de wijk te verplaatsen.

Met dit   richten wij ons in eerste instan-zwartboek
tie tot de wijkwethouder, om haar op de hoogte
te brengen van het inzetten van de Eigen Kracht
van de bewoners en –nog belangrijker– van het
bij voortduring falen van instanties waarvan een
oplossing mag worden verwacht, opdat zij thans
met krachtdadige maatregelen de hangjongeren-
overlast een definitief halt toeroept.

Het kan en mag niet zijn dat bewoners, na het
tevergeefs inzetten van hun Eigen Kracht, uitein-
delijk de wijk nemen naar een andere gemeente,
om verlost te zijn van een voortdurende overlast.
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De Kanjer in betere tijden

Inleiding

Poelenburg bestaat al ruim vijftig jaar, wat de
bewonerssamenstelling betreft is het een jonge
wijk: volgens “Zaanstad in cijfers” (2011) is ruim
29% van de 8300 bewoners jonger dan 20 jaar;
bijna 6% meer dan het ZNSTDse gemiddelde.
Vinden we een scala aan opleidingsmogelijkheden
in de wijk, in vertier voor de jeugd is niet voorzien:
horeca van betekenis kent Poelenburg niet, het
buurthuis richt zich nauwelijks op jongeren en ook
de moskee1 laat het in dezen afweten.

Nadat in hoofdzaak Turks-Nederlandse jongeren
de wens tot een eigen “honk” uitten, geeft ZNSTD
na een jaar touwtrekken tussen overheid en be-
woners een vergunning voor het plaatsen van een
container naast buurthuis De Poelenburcht af. 
In plaats van een container breidt men echter De
Poelenburcht uit met een “jongerenruimte”, die
de ZNSTDse burgermoeder op 5 november 2009
met enig tamtam officieel opent. Op de website
Zaansewijken.nl lezen we: “Op donderdag 5
november opent burgemeester Geke Faber
jongerenruimte De Kanjer2 in Poelenburg. De
jongerenruimte van stichting Welsaen is ge-
huisvest aan de zijkant van buurtcentrum De
Poelenburcht aan het Weerpad.”
Interessant is ook de volgende tekst in dat artikel,
waaruit de financiering van De Kanjer blijkt: “De
opening van jongerenruimte De Kanjer is mogelijk
gemaakt door de gemeente Zaanstad, ZVH,
Parteon, Rochdale, stichting Welsaen, het Oranje
Fonds en het Honig Laanfonds.”
In haar openingswoord spreekt de burgemeester
de hoop uit  dat “een levendig gebruik gemaakt
zal worden van de ruimte, maar wel in afstemming
met de overige gebruikers van de Poelenburcht,
waar de Kanjer deel van uitmaakt”.

Verwoesten de jongeren de inventaris van De
Kanjer reeds drie dagen na de opening, aan het
levendig gebruik komt eind 2012 een definitief
einde als een groep ontevreden jongvolwassenen
de jongerenwerker bedreigt en de inventaris van
De Kanjer kort en kleinslaat. Ook nu volgen geen
sancties op dit vandalisme.
Van een door Welsaen en ZNSTD ontwikkeld plan
ter heropening per 1 juli 2013 komt weinig terecht.
Desgevraagd antwoordt de directeur van Welsaen
de Klankbordgroep op 1 oktober 2013 dat De
Kanjer weliswaar heropend is, maar dat de jongeren
als gevolg van aanhoudend warm weer, vakantie
en ramadan hun honk niet meer weten te vinden.
Datzelfde blijkt tijdens een nachtelijke wijkrond-
gang die wijkmanager, wijkwethouder, wijkagent
en enkele Poelenburgers in september 2013 ma-
ken: een aantal op het schoolplein van BS Paus
Joannes aangetroffen jongeren kent De Kanjer niet.
Volgens Welsaendirecteur Hans Buijing “is de
Kanjer op de maandagmiddag geopend voor een
grote meidengroep en op de woensdagmiddag
voor tienerinloop en huiswerkbegeleiding. (...)
Voor de avonduren is de jongerenwerker in gesprek
met jongeren en we verwachten op korte termijn
de Kanjer ook ‘s avonds weer te kunnen laten
functioneren.” Dat was op 1 oktober 2013, ruim-
schoots na het verstrijken van de ramadan en de
vakantieperiode...

1 Poelenburg telt meer dan 60% niet-westerse alloch-
tonen (tegen 17,9% gemiddeld in ZNSTD), waarvan
de Turks-Nederlandse, veelal islamitische bevolkings-
groep veruit de grootste is.

2 Ook de foto (zonder naamsvermelding) is overge-
nomen uit het artikel op die website.
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Muizenven, gezien in noordelijke richting. Op de achtergrond de hangplek.           Foto: KBG

Het vraagt weinig fantasie uit het voorgaande af
te leiden dat Poelenburg jongerenproblematiek
kent. Een problematiek die ondanks inspanningen
van (in volgorde van optreden) participerende
bewoners avant la lettre, overheden en welzijnsor-
ganisatie zowel voor bewoners als jongeren nog
steeds niet bevredigend is opgelost.

Waartoe die inspanningen van bewoners, overhe-
den en welzijnsorganisatie tot heden hebben geleid
blijkt uit dit , waarin de Klankbordgroepzwartboek
zijn bevindingen over de aanpak van de overlast
bij het Muizenven en omgevingheeft samengevat.
Ook vindt u (een deel van) de correspondentie
die de bewoners onderling, met ZNSTD, de politie
en Welsaen met betrekking tot de jongerenoverlast
voerden en in het bezit is van de Klankbordgroep.
Daar waar niet anders vermeld zijn de foto’s even-
eens afkomstig van Muizenvenbewoners. 
Om begrijpelijke redenen zijn zowel de namen van
de bewoners als hun persoonlijke gegevens geano-
nimiseerd door deze tussen [ ] te plaatsen  in de
vorm van [naam] en [adres].

In een drietal bijlagen vindt u een bloemlezing
van artikelen uit dagblad Het Parool met aan het
Muizenven vergelijkbare situaties, de hoofdstedelij-
ke aanpak daarvan en de opstelling van “de po-
litiek”.
Bijlage 4 biedt u een situatieschets van het Mui-
zenven en omgeving.

Wellicht wekt dit  de indruk dat de hang-zwartboek
jongerenproblematiek in Poelenburg zich beperkt
tot (de omgeving van) het Muizenven.
Niets is minder waar.
Het  behandelt “slechts” de overlastzwartboek
aan het Muizenven en omgeving, wetende dat ook
rond de pleinen van de overige scholen langs De
Weer, bij het voormalige winkelcentrum De Bloem-
korf, rond Kroonenburg en elders in Poelenburg
bewoners overlast van hangjongeren ondervinden.
Vooralsnog zijn er geen redenen om aan te nemen
dat het de klagende omwonenden van laatstge-
noemde locaties beter vergaat dan die aan het
Muizenven en omgeving.
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Beste David,
Zoals in de laatste wijkvergadering toegezegd zend ik hierbij wat foto’s.  Afgelopen weekend stonden er
tenminste 15 jongeren op het schoolplein aan de achterkant van de openbare school “De Gouw”,
zaterdag van pakweg 19:00 uur t/m 24:00 uur en zondag van pakweg 12:00 uur t/m 20:00 uur.
Ik heb deze jongeren meerder malen aangesproken op hun gedrag, maar hoewel ze tegen mij alles
beloven en netjes gedragen, maken ze een ongelofelijke rootzooi en herrie op het schoolplein. 
Onze buurtkinderen durven niet meer in het hofje en op het schoolplein te spelen, daar deze jongeren
nogal grof woorden uiten en er toch wel intimidatie vanaf straalt.
Wanneer je als buurtbewoner melding maakt bij de politie, dan word je door de weeks naar de gemeente
verwezen. Alleen ’s avonds en weekends kan de politie misschien iets doen.  Lijkt net of de gemeente
het op zijn beloop laat. Er moet eerst iets gebeuren, voor dat er werkelijk opgetreden wordt. 
Onze vraag aan U is, wat kan U voor ons betekenen?

Hoe het begon en dreigt af te lopen...

De overlast die bewoners van het Muizenven van
hangjongeren ondervinden dateert niet van
vandaag of gisteren, maar nam ruim een jaar
geleden, medio oktober 2012, sterk toe. Dat moet
in de periode zijn geweest dat jongerenruimte De
Kanjer tenondergaat aan niet-bestraft vandalisme.
Muizenvenbewoners ervaren van de hangjongeren
ondermeer hard schreeuwen (“het lijkt soms wel
of ze ruzie met elkaar hebben”), het achterlaten
van afval, blowen en een vermoeden van drugsge-
bruik en dealen, het gebruik van scheldwoorden
(“tyfus, kanker, tering e.d.”), het plegen van
vernielingen, het afsteken van vuurwerk, wildplas-
sen, het stoken van vuurtjes, rondscheuren op
scooters en intimidatie.

Eind oktober 2013 zet een bewoner de Klankbord-
groep op het spoor van de nog immer voortduren-
de overlast met een e-mailbericht waarin hij schrijft
“Van deze overlast hebben wij (bewoners van de
Muizenven) en de directeuren van de scholen
meerdere meldingen bij de politie gedaan.

Daarnaast zijn David Kooij, Michel Tulleken, Helen
van Raan, Harry Schothorst en Idris Asteci (alle
drie van Welsaen) ook op de hoogte van deze
overlast. Zelf heb ik ook meerdere meldingen van
overlast gemeld op www.overlastdagboek.nl van
de Stichting Welsaen..”

De bewoners vinden dat zij hun best hebben
gedaan en zijn aan het eind van hun Latijn. 
Meer dan een jaar lang spreken zij de hangjong-
eren met regelmaat op hun gedrag aan en ruimen
de door hen achtergelaten rommel op(!). Ze
informeren overheden en Welsaen, corresponderen
en overleggen. Inspanningen die zij niet beloond
zien met enig waarneembaar resultaat.
Sterker nog: een aantal bewoners overweegt te
verhuizen naar buiten ZNSTD, omdat zij hun
kinderen niet langer willen blootstellen aan het
weinig voorbeeldige gedrag van een aantal
jongeren en zij zich door overheden en welzijnsor-
ganisatie in de steek gelaten voelen.

Bewoners aan zet

Ruim voordat regerings- en gemeentekringen de
burger gestreng op zelfredzaamheid wijzen nemen
de Muizenvenbewoners zelf het heft in handen.
Na meer dan een jaar hangjongerenoverlast blijken
de jongeren ongevoelig voor de woorden van de

wijkbewoners, die zich tenslotte ten einde raad
richten tot wijkmanager D. Kooi. 
Uit een op 18 november 2012 aan hem verstuurde
e-mail citeren we: 
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Subject: overlastmelding Klant Contact Centrum
Beste heer [Naam Muizenvenbewoner],
Via het Klant Contact Centrum van de gemeente Zaanstad heb ik melding betreffende overlast ontvangen.
Het jongerenwerk van Stichting Welsaen zal de locatie wederom intensief bezoeken op verschillende
tijden en dagen in de week. Wanneer wij jongeren aantreffen zullen deze altijd worden aangesproken op
ontoelaatbaar gedrag.
Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd, 
Met vriendelijke groet,
Helen van Raan.

Beste mevrouw Van Raan,
Bedankt voor onderstaand bericht. Ik ben alleen benieuwd of er al enige actie is ondernomen.
Woensdagochtend 14-11-2012 heb ik een melding gemaakt van overlast van turkse of marokaanse
hangjongeren. De overlast duurt nu al ruim 3 weken en wordt steeds erger. De overlast bestaat uit:
* hard schreeuwen (het lijkt soms wel of ze ruzie met elkaar hebben)
* rotzooi achterlaten
* vermoeden van drugsgebruik
* scheldwoorden (tyfus, kanker, tering e.d.)
* spullen kapot maken
* vuurwerk afsteken
* .....
Deze overlast speelt zich dagelijks af tussen 15:00 uur tot laat in de avond (en soms ‘s-nachts). 
De jonge kinderen in de buurt kunnen hiervan niet slapen (!!), vragen zich af waarom ze zo schreeuwen
en waarom ze altijd ruzie maken. De wat oudere kinderen hebben met het in slaap komen hetzelfde
probleem en hebben moeite met de concentratie op het huiswerk. Op durven zij in het donker niet
alleen meer thuis te komen. Ook bij de volwassenen nadert de overlast het kookpunt. Meerdere malen
hebben we gepraat met de jongeren en hebben we ze gevraagd ergens anders te hangen, of zachter te
praten en op tijd weg te gaan. Zelfs voor het troep opruimen heeft de buurman ze een vuilniszak
gegeven. Het helpt helaas helemaal NIKS. Ze lachen ons gewoon uit, hebben een grote bek terug en
praten in hun eigen taal over ons (althans zo voelen wij dat).
De buurt is het dan ook HELEMAAL zat !!!!! Wanneer doet de gemeente en/of de politie hier iets aan?

Het is nu zondagmiddag, 18-11-2012, even na 15:30 uur; een kleine update.
Op dit moment staat een groepje van 4 hangjongeren te `hangen` op het schoolplein direct naast de
huizen aan het Muizenven. Ze schreeuwen daarbij zo hard dat je denkt dat er minimaal 20 hangjongeren
staan. Het is werkelijk niet normaal. Ook spelen er op dit moment kleine kinderen buiten die het
geschreeuw luid en duidelijk horen. De kanker, tyfus en teringmongool vliegen in de rondte. Ik typ dit
bericht nu met het raam open op zolder en kan ze goed verstaan. Mijn dochter komt binnen lopen en
vraagt of ik de woorden ook hoor. Dit zijn niet de woorden waarmee kinderen op deze leeftijd moeten
opgroeien. Ik hoop dat de jongeren snel weg gaan maar dat is waarschijnlijk hopen tegen beter weten
in.

Op 14 november 2012 beklaagde een andere bewoner zich via 14075, om van Mw. van Raan van
Welsaen nog diezelfde dag de volgende reactie te krijgen:Uit de zinsnede wederom intensief bezoeken
blijkt dat de overlast voor Welsaen niet als een verrassing komt.

De bewoner heeft er echter een hard hoofd in en antwoordt per omgaande:
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Ook voorgaande dagen was het weer raak.
Woensdagavond, de dag van de overlastmelding, duurde de overlast tot 22.45 uur.
Donderdagavond, 15-11-2012, was het zo erg dat ik de politie om 20.15 uur heb gebeld. De politie
heeft de melding aangehoord en vervolgens er niks mee gedaan. Langs komen om de hangjongeren aan
te spreken is niet gebeurd. Ik heb op zolder afgewacht of de politie zou komen maar nee hoor. Om
21.15 uur vertrokken de jongeren richting Poelenburg en was de rust weer terug.
Vrijdagavond, 16-11-2012, duurde de overlast tot 20.30 uur. Ze moesten zeker vroeg weg om The
Voice of Holland te kijken, sorry erg cynisch bedoeld.
Zaterdagavond de 17e was weer een uitschieter. Tot 00.15 uur, de 18e, was het weer lekker
schreeuwen, rotzooi maken e.d.
Zondag om 13.15 uur mocht de buurt onze zgn. vrienden weer begroeten. Ik ben benieuwd tot hoe laat
ze vandaag blijven. Ik zelf moet morgen om 05.30 uur weer op om naar mijn werk te gaan en mijn
kinderen moeten weer naar school. Ik laat het u weten .........
 
[naam].

Zaandam, 2 december 2012

Beste buurtbewoners,
Heeft u ook last van de hangjongeren op het schoolplein van de Kernschool/ de Gouw? 
Wij, de bewoners van de Muizenven, in ieder geval wel. Deze overlast bestaat o.a. uit hard schreeuwen,
het niet opruimen van lege blikjes, zakken chips en pakjes sigaretten, spullen kapot maken, de meest
vreselijke scheldwoorden uitspreken en vuurwerk afsteken.
Omdat het nu meer dan genoeg is, hebben wij afzonderlijk van elkaar meldingen van overlast gedaan bij
de politie, de gemeente Zaanstad en stichting Welsaen.
Als de overlast u ook te veel wordt, willen wij u vragen om ook een melding te doen (wellicht heeft u dit
al gedaan). Dit kan bij de politie (telnr 0900-8844) of via de gemeente Zaanstad/stichting Welsaen
(telnr. 14075). Ons doel is onder meer om een samenscholingsverbod op het schoolplein te bereiken.
Uw melding kan daar aan meewerken.
Op woensdag 12 december a.s. om 17.00 uur heeft een aantal bewoners van de Muizenven een
bijeenkomst met de politie, de wijkmanager, een medewerker van stichting Welsaen en de directie van
de Kernschool.  Als u daarbij aanwezig wilt zijn, bent u van harte welkom. Geeft u dit dan a.u.b. door aan
[naam] ([adres]) via [e-mailadres] (of via de brievenbus). 
Mocht u niet bij de bijeenkomst aanwezig kunnen of willen zijn, maar heeft u wel klachten die u
besproken wilt hebben, dan kunt u dit ook bij [naam] doorgeven (via mail of brievenbus). De
bijeenkomst zal naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden in de Kernschool. Mocht dit veranderen, dan
laten wij u  dat uiteraard weten.
Als u nog verdere vragen hebt, horen wij dat graag. Alvast bedankt voor uw medewerking.

De buren van Muizenven

Welsaen antwoordt niet op dit gedetailleerde dagboek, wellicht omdat “het jongerenwerk van Stichting
Welsaen” ondanks de toezegging tijdens genoemde data schittert door afwezigheid.

Wijkmanager D. Kooi belegt op 12 december 2012 een bijeenkomst met bewoners, de directie van
de Kernschool, politie en Welsaen. Dat brengt een bewoner tot de volgende brief aan de bewoners
van de omgeving van het Muizenven:
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From: [Naam Muizenvenbewoner] 
Sent: Sunday, December 02, 2012 10:06 PM
To: directie@kernschool.nl 
Cc:michel.tulleken@zaanstreek.politie.nl;d.kooi@zaanstad.nl; helen.vanraan@welsaen.nl 
Subject: Opgeruimde rotzooi
 
Beste directie van de kernschool,
 
Helaas was de troep (zie foto’s) vanavond om 21.45 uur niet opgeruimd door de hangjongeren ondanks
de aangeboden vuilniszak. Om de school (lees: de kinderen van deze school) morgen niet met een
enorme berg rotzooi op te zadelen, hebben wij als buren de troep maar opgeruimd. Dit resulteerde in
één volle vuilniszak aan lege zakken chips, blikjes, sigarettenpakjes e.d.
 
Rest ons nog een vraag. Kan de bijeenkomst op 12 december a.s. om 17:00 uur nog plaatsvinden bij u
op school?

Met vriendelijke groet,
 
[naam]

Intussen gaat het e-mailverkeer van getroffen bewoners naar overheden, Welsaen en school door.
De participerende burgers ruimen zelfs de door de hangjongeren achtergelaten rommel op.
Hoewel het bericht ook is gericht aan overheden en Welsaen is ons van hen geen reactie bekend.

Door de Muizenvenbewoners zorgvuldig verzameld en verwijderd hangjongerenafval
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From: [naam] 
Sent: Sunday, December 02, 2012 1:57 PM
To: [naam] 
Subject: RE: Overlast Kernschool/Muizenven
 
Hoi [namen],

We hebben ons niet gerealiseerd dat het al zo geëscaleerd is. We hebben zeker last van de jongeren,
maar minder dan jullie. Wél overigens aan het eind van de middag als je thuiskomt (lees [namen van
kinderen]) en langs deze groep moet fietsen.
Zet ons alsjeblieft op de mailinglist en we willen er graag bij zijn op 12 december. [Naam] kan in ieder
geval, ik probeer het mijn mijn werk te regelen.

Onze gegevens:
[naam]

From: [Naam Muizenvenbewoner] 
Sent: Saturday, December 01, 2012 6:26 PM
To: helen.vanraan@welsaen.nl ; michel.tulleken@zaanstreek.politie.nl ; D.Kooi@Zaanstad.nl ;
directie@kernschool.nl 
Subject: Overlast op schoolplein van de kernschool naast de huizen op de Muizenven
 
Beste lezers,

Hierbij opnieuw een melding van overlast van de (Turkse?) hangjongeren op het schoolplein van de
Kernschool naast de huizen op de Muizenven.
Afgelopen week is de overlast helaas NIET minder geworden ondanks dat de politie vorig weekend 2
keer is langs geweest. Gisterenavond was voor de hangjongeren zeker het teken om het weekend goed
in te luiden. Lekker schreeuwen, troep op de grond gooien en vuurwerk afsteken. Mijn dochters lagen
net in bed toen een keiharde vuurwerkknal dicht bij ons huis de dames aan het huilen bracht. 
Vanochtend begreep ik van de buurman dat hij de politie rond de klok van 20:45 uur hebt gebeld. De
politie is gekomen maar heeft helaas weer niet al deze hangjongeren aan kunnen spreken omdat een
groot deel van de groep zich snel uit de voeten maakte. 
Ik weet niet of de politie de enorme troep heeft gezien die er op dat moment op het schoolplein lag
maar het is jammer dat zij deze gasten niet hebben verplicht deze troep keurig op te ruimen.
In de bijgevoegde foto’s ziet u hoe de volgende ochtend het schoolplein er bij lag. Het mag duidelijk
zijn; dit is niet normaal meer. Van normen en waarden heeft deze groep niet veel meegekregen. Van
respect trouwens ook niet.
Het wordt de hoogste tijd voor een samenscholingsverbod op de schoolpleinen rondom de school!!!
Ik hoop dat hier op woensdag 12 december a.s. al uitvoering aan gegeven is.
 
 [naam]

Niet alleen de bewoners van het Muizenven ervaren overlast van hangjongeren. 
Dat ook hun omgeving eronder lijdt blijkt uit het volgende bericht:

Diezelfde dag schrijft een Muizenvenbewoner onderstaand bericht, waarop hij van geen der
geadresseerden een antwoord ontvangt:
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From: [Naam Muizenvenbewoner] 
Sent: Sunday, December 02, 2012 10:55 AM
To: helen.vanraan@welsaen.nl ; michel.tulleken@zaanstreek.politie.nl ; D.Kooi@Zaanstad.nl ;
directie@kernschool.nl 
Subject: Re: Overlast op schoolplein van de kernschool naast de huizen op de Muizenven
 
Beste lezers,
 
Als vervolg op onderstaand bericht stuur ik u nog een nieuwe e-mail.
Het resultaat van 2 avonden “feest” van de hangjongeren treft u aan in bijgevoegde foto’s. 
Ik heb de troep vanochtend bij elkaar geveegd en een vuilniszak aan de schooldeur gehangen. Ik hoop
dat de jongeren vanmiddag zullen inzien dat de troep enorm is, dat ze dit in de vuilniszak opruimen en
in één van onze vuilnisbakken doen.  We zullen zien ........
 
Groet,
[naam]

Het is inmiddels duidelijk dat de hangjongeren zich aan het Muizenven senang beginnen te voelen.
Zeker nu de bewoners hun rommel zo keurig opruimen, terwijl die bewoners, deskundigen, handhavers
en hulpverleners uitzien naar het naderende Sint Nicolaasfeest:
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From: [Naam Muizenvenbewoner] 
Sent: Thursday, December 20, 2012 5:33 PM
To: [Namen bewoners]; directie@kernschool.nl 
Subject: Gesprek woensdag 19 december in Info Centrum

Beste allen,
 
Gisteren heb ik een gesprek gehad met de wijkmanager en de jongerenwerkers in het infocentrum
Poelenburg. Het is duidelijk geworden, dat er drie groepen zijn welke overlast bezorgen in de wijk
rondom de “De Gouw”.
Groep 1. Jongeren van 14 tot pakweg 18 jaar.
Groep 2. Jongeren van 18 jaar en iets ouder.
Groep 3. Oudere jongeren. 
We hebben nogmaals gesproken met 4 jongeren van groep 1 en daar is duidelijk geworden, dat zij geen
opvangplek meer hebben, omdat de oudere jongeren hen op een bepaalde manier te kennen geven dat
ze niet welkom zijn in het Centrum De Kanjer. Inmiddels is het buurtcentrum De Kanjer gesloten en het
gevolg hiervan is dat de 3 groepen in de wijk zwerven en hangen.   

Na een half uurtje brainstormen zijn de volgende punten besproken:
 1. De politie krijgt opdracht om de namen van de jongeren te noteren en een standaardbrief aan hen te
overhandigen, waarin vermeld staat over de overlast die de jongeren veroorzaken. Tevens wordt hen
medegedeeld, dat er een copie naar hun ouders verzonden zal worden.
 2. Er wordt kontakt gelegd met het bestuur van de moskee, Stichting Animo op de Weer en de Turkse
jongerenwerkers (naam onbekend) met het verzoek om de Turkse gemeenschap te informeren omtrent
de overlast in en rondom de school De Gouw. Voor het vrijdagsgebed zal er aandacht besteed worden
aan dit onderwerp.
3. Er wordt gekeken naar heropening van Het Jongerencentrum  De Kanjer, bij buurtcentrum Poelenburg,
voor groep 1. Hiermee beogen we om groep 1 een onderkomen te bieden. Oorzaak van de sluiting van
het jongerencentrum De Kanjer is: Bedreigingen van groep 2 en groep 3 t.a.v. groep 1 en de Turkse
jongeren werker. Zolang er geen garanties voor de veiligheid van de jongeren werker is, zal het centrum
gesloten blijven. Oplossing: Toegang van het centrum is alleen voor de jongeren onder de 18 jaar en ze
moeten zich legitimeren.   
4. Mocht er blijken, dat er geen gehoor gegeven wordt aan de waarschuwingen door politie en de
gemeenschap aan alle desbetreffende groepen 1/2/3, dan zal het volgende traject Justitie en  Bureau
Halt worden ingezet.

Verzoek aan allen: mocht er overlast in de komende dagen/weken zijn, dan is het advies 's avonds en
weekend om het algemene Politie nr. te bellen 0900-8844.
of eventueel meldpunt Zaandam 14075. De Meldkamers zijn op de hoogte van deze problematiek.  
Ben je in staat om kentekens te noteren van auto's die op het schoolplein of bij de hoofdingang van De
Weer staan, waarvan je denkt dat ze iets met de jongeren te maken hebben, gaarne aan mij doorgeven.
Hoe meer gegevens we kunnen verzamelen hoe meer grip we hierop krijgen om tot een resultaat te
komen. Denk aan bijv. witte busje, rode/groene auto enz. 
Het belangrijkste is:  Pas op voor je eigen veiligheid. Je weet nooit met wie je te maken hebt.
Mocht ik iemand vergeten zijn hierover te informeren, gaarne deze mail doorsturen. Ik heb nl. niet alle
e-mail adressen. 
Groetjes [naam].

Een week na de Sint Nicolaasviering van 2012 komen bewoners en wijkmanager bijeen. Die woensdagavond
inventariseert men de problemen. Wij kennen verslag noch notulen van deze bijeenkomst. Of en welke
afspraken er zijn gemaakt is ons onbekend. Voor de bewoners verandert er vooralsnog niets. 
Een der bewoners neemt met het uitblijven van resultaat geen genoegen:
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From: [Naam Muizenvenbewoner] 
Sent: Wednesday, April 24, 2013 9:50 AM
To: Harry Schothorst 
Subject: Re: Overlastdagboek in loggen
 
Beste heer Schothorst,
 
Bedankt voor de inloggegevens. Ik ga vanochtend nog een melding aangeven op overlastdagboek.nl.
Toch even via dit bericht een update van de toenemende overlast van de jongeren.
Het is overduidelijk dat door de vernieuwde sluiting van het jongerencentrum én de “lentekriebels” bij
de jongeren de overlast in onze buurt weer aan het toenemen is.  Ik heb het een week aangekeken maar
de overlast wordt helaas niet minder. Vandaar de melding en het wordt tijd dat Welsaen,
jongerenwerkers en de politie in actie komen om de overlast aan te pakken en er zeker voor te zorgen
dat de overlast niet verder zal escaleren. In ieder geval heeft de overlast bij mij alweer het kookpunt
bereikt.
 
De overlast speelt zich af bij de ingang van de Kernschool naast de woningen van Muizenven en bij de
ingang van de school de Gouw achter de woningen van Dijkven en uit zich op dit moment in : 
a) luidruchtig schreeuwen (dit begint rond 16:00 uur in de middag en houdt aan tot rond 23:30-00:00
uur). ‘s-Middags relaxed in je tuin zitten en makkelijk in slaap vallen zit er dus niet in.
b) het veelvuldig gebruik van scheldwoorden (kanker, tyfus, tering zijn toch wel de meest
voorkomende). Ik heb dit vorig jaar al aangegeven; onze (kleine) kinderen spelen nu veel buiten en
hebben absoluut geen behoefte aan deze woorden. Helaas komen ze wel met deze woorden thuis.
c) urineren in het hoekje naast de blauwe container. Dit was mij nooit eerder opgevallen maar ik heb het
nu de afgelopen week vier keer met eigen ogen toevalligerwijs gezien. Van het wildplassen van een man
kijk ik niet zo vreemd op maar toen een jongedame dat ging doen, keek ik wel even verbaasd op. In
ieder geval spelen schoolkinderen en onze kinderen op het schoolplein en het is niet fris als zij de vieze
pislucht ruiken en er misschien wel in/bij spelen.

Om jullie op weg te helpen kan ik zeggen dat de bestuurders van de rode en witte scooters weer
regelmatig op het schoolplein rondhangen. Deze jongeren waren er vorig jaar ook steeds. Het kenteken
van de rode scooter is [XXXXX] en het kenteken van de witte scooter is, maar dat kon ik niet helemaal
goed zien, [XXXXX]. Ik neem aan dat jullie deze bestuurders zo op kunnen sporen en met hen beginnen
om ze aan te spreken op de overlast.

Als u nog vragen hebt dan hoor ik dat graag.
 
[naam]

De lezer raakt nu overtuigd van een krachtdadige aanpak van het probleem, immers:
< De overlastgevende hangjongeren zijn gedetermineerd en geïnventariseerd;
< Te leggen contacten met moskeebestuur, Turkse instellingen en de Turks-Nederlandse jongerenwerkers

moeten de Turks-Nederlandse gemeenschap informeren omtrent de overlast van hun kroost;
< De politie zal de namen van de jongeren noteren, ze een brief overhandigen en de ouders informeren;
< Men wil De Kanjer heropenen. Mocht dat allemaal niet baten, dan gaat men over tot het
< Inzetten van Justitie en Bureau Halt.
De laatste drie “besluiten” zijn curieus; er is blijkens het e-mailbericht tijdens de bijeenkomst geen
beslissingsbevoegde vertegenwoordiger van de politie, van Welsaen (de beheerder van De Kanjer),
laat staan van Justitie of Bureau Halt aanwezig. Verslag noch notulen van deze bijeenkomst zijn ons
bekend. Onbekend is of er ooit daadwerkelijk overleg met die afwezigen plaatsvond. 
Met Welsaen zijn blijkens onderstaand bericht wel andere afspraken gemaakt:
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From: [naam] 
Sent: Wednesday, May 29, 2013 11:47 PM
To: antwoord@zaanstad.nl 
Cc: D.Kooi@zaanstad.nl ; directie@kernschool.nl ; [namen] 
Subject: Overlast schoolplein Openbare School De Gouw Noorderven
Aan: Frans Wage(n)maker  (email adres onbekend) 
 
Beste Frans,
 
Mijn naam is [naam] en een van de bewoners die naast de openbare school De Gouw woont.
Namens de bewoners en de directeur van de School verzoeken wij om klappaaltjes te laten plaatsen bij
het schoolplein aan de kant van de Noorderven.
Het feit doet zich voor, dat regelmatig jongeren met brommers en auto’s op het schoolplein rijden op
verschillende tijden van de dag (‘s nachts als overdag ) en de gehele week door.
Wij zijn reeds in overleg met de wijkmanager David Kooi en wijkagent Michel Tulleken hoe we de overlast
kunnen verminderen. Maar op dit moment trekken de jongeren zich niks van ons verzoeken aan.
Daarom vragen wij om klappaaltjes te laten plaatsen, om daarmee een ieder geval de overlast van de
auto’s te verhinderen. 
 
[naam en woonadres]

From: Harry Schothorst 
Sent: Monday, June 03, 2013 12:01 PM
To: [Namen bewoners]; directie@gouwnoorderven.nl 
Subject: overlast
 
Beste mensen,

O.a. uit de registratie in overlastdagboek.nl blijkt dat het (na een rustige periode) de laatste tijd weer
helemaal mis is bij de Gouw.
De registratie komt bij mij binnen en de gegevens deel ik met het JongerenNetwerkOverleg. (politie en
wijkmanager)
Sinds kort is er een nieuwe jongerenwerker bij ons in dienst en hij is hier op ingezet. Zijn naam: Idris
Astesci. Voorlopig nog alleen via mij te bereiken.
Van de wijkmanager heb ik begrepen dat er op korte termijn een paaltje wordt geplaatst om te
voorkomen dat auto’s het plein op rijden. Laten we met elkaar in de gaten houden of dat ook gaat
werken…

We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Vriendelijke groet,

Harry Schothorst

Omdat de overlastgevende jongeren zich ook gemotoriseerd naar hun hangplek begeven, komt opnieuw
een Muizenvenbewoner in het geweer:

Zo’n klappaaltje trekt al gauw de aandacht, in dit geval van de heer Schothorst van Welsaen:
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From: [Naam Muizenvenbewoner] 
Sent: Sunday, September 15, 2013 2:05 PM
To: Idris Atesci 
Cc: [Muizenvenbewoners] ; directie@kernschool.nl 
Subject: Fw: Hangjongeren
 
Hoi Idris,
 
Weer even een update. 
Onze “buren” hangen, blowen, urineren e.d. de laatste tijd weer elke avond (steeds langer) bij de
school. Zaterdagavond rond de klok van half negen vond men het nodig om een grote tak samen met
wat rotzooi in de fik te steken in het hoekje bij de blauwe container. De vlammen sloegen er uit. Helaas
heb ik hier geen foto’s van. Wel heb ik nog wat foto’s kunnen nemen toen het vuur bijna uit was (zie
bijgevoegde foto’s/filmpje). Als het goed is heeft [naam bewoner] de foto en het filmpje ook naar David
getwitterd. Echt waar, de tijd komt dat de school in de brand gaat als er geen actie vanuit de gemeente
op deze gasten wordt genomen. Het is niet de eerste keer dat ze met vuur bezig zijn.
Ik heb trouwens van [naam bewoner] begrepen dat David Kooij op vrijdagavond een nachtschouw met
een groep mensen heeft gedaan langs meerdere hangplekken. Ik heb dat inderdaad ook gezien. Het was
nou net jammer dat die gasten 1 minuut voordat David aankwam weg waren. Alsof ze het wisten ....
 
Wil jij dit verder bespreken met o.a. David Kooij en Michel Tulleken.
 
Groet, [naam]

From: [Naam Muizenvenbewoner] 
Sent: Saturday, August 31, 2013 12:21 PM
To: Idris Atesci 
Subject: Hangjongeren
 
Hoi Idris,
 
Je hebt ons gevraagd bij te houden wanneer de hangjongeren naast ons bij de school zijn. Hieronder
tref je de dagen en tijdstippen aan (al zitten we natuurlijk niet de hele dag/avond hierop te letten).
 
vrijdag 23-08-2013 19:15-20:30 uur
zaterdag 24-08-2013 15:00-16:00 uur
zondag 25-08-2013 20:00-22:00 uur
woensdag 28-08-2013 15:15-18:45 uur
donderdag 29-08-2013 15:45-18:45 uur
 
Voor zover een update.
 
Groet,
[naam]

Het klappaaltje. Foto: KBG

Klappaaltje of niet, de overlast duurt voort. 
Inmiddels mag de in Poelenburg nieuwe jongerenwerker Idris Astesci de problemen het hoofd bieden.
Hij neemt de situatie in ogenschouw en doet daarnaast een beroep op de Eigen Kracht van de bewoners:
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De brand erin tegen de buitenmuur van de school

Van: [Naam Muizenvenbewoner] 
Verzonden: zondag 27 oktober 2013 11:20
Aan: g.welgemoed@tiscali.nl
CC: [Namen Muizenvenbewoners]
Onderwerp: Overlast hangjongeren 26-10-2013
Urgentie: Hoog

Beste heer Welgemoed,

Gisterenmiddag en avond was het weer eens “gezellig” bij de school naast de woningen aan het
Muizenven. Rond 21:30 uur heb ik de politie gebeld omdat mijn oudste dochter door de herrie niet in
slaap kon komen. Ik kreeg een dame aan de lijn die mijn melding absoluut niet serieus nam. Het enige
wat ze wilde weten waar de overlast was. Toen ik vertelde dat de overlast bij de Kernschool naast de
huizen aan de Muizenven was, kreeg ik nogal een bot antwoord van de dame dat de politie het druk had
en niet langs kon komen. Ik vraag mij af of mijn melding wel is geregistreerd.

Vanochtend sprak ik de buurman van nummer [XXX]. Hij vertelde me dat hij gisterenavond rond 22:30
uur ook de politie heeft gebeld. Volgens hem is de politie later nog wel gekomen maar waren de
hangjongeren net weer verdwenen.
Dat het voor de jongeren weer gezellig was, blijkt wel uit de foto’s die ik toevoeg aan dit bericht. En dat
is nog niet eens alle troep want door de harde wind ligt er verspreid over het schoolplein nog genoeg
andere troep. Daarnaast ligt er ter hoogte van het basketbalveld allemaal glas op de grond omdat een
fles wodka stuk is gegooid. Gevaarlijk voor onze kinderen om daar te spelen maar ook voor de kinderen
van de scholen als deze morgen gaan buiten spelen. Ik heb maar weer eens een vuilniszak aan de deur
geknoopt met de hoop dat de hangjongeren vanmiddag de troep zullen opruimen. Al is dat waarschijnlijk
hopen tegen beter weten in.

Dat heeft de bewoner goed gezien: op vrijdag-
avond 13 september 2013 trekken wijkmanager
D. Kooi, wijkwethouder Mw. C. Noom, wijkagent
M. Tulleken en een aantal bewoners, waaronder
een tweetal Klankbordgroepleden langs “hot-
spots” in de duistere wijk. Eenmaal aangeland
bij BS “De Gouw” zwijgen de wijkfunctionarissen
in alle talen over de toen al jaren durende en
hun overbekende overlast aan het Muizenven.
Zo blijven zowel de wijkwethouder als de KBG-
leden verschoont van kennis over de overlastpro-
blematiek.

Eind oktober 2013 wenden de Muizenvenbewo-
ners zich tot de Klankbordgroep, die met een
aantal bewoners overlegt. Besloten wordt zich
met de tot nu toe gevoerde correspondentie
in de hand te wenden tot “hogerhand”. In eerste
instantie de wijkwethouder, om aan de hand
van haar reactie de marsroute te bepalen.

De overlastberichten belanden voortaan op het
scherm van de secretaris van de Klankbordgroep:
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Ook op het binnenplein van de scholen staan de hangjongeren (of misschien een andere groep). En ook
daar ligt troep. Foto’s daarvan kan ik u ook toesturen als dat nodig is voor uw dossieropbouw.

Als u nog vragen hebt dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,
[naam]
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Van: Secretariaat KBG-Poelenburg [mailto:g.welgemoed@tiscali.nl] 
Verzonden: zondag 27 oktober 2013 13:20
Aan: [Naam Muizenvenbewoner]
CC: [Namen Muizenvenbewoners]
Onderwerp: RE: Overlast hangjongeren 26-10-2013

Dag [naam],

Met stijgende verbazing volgen we de ontwikkelingen.
Dat overheden en zogenaamde deskundigen met grote regelmaat hun incapabiliteit tonen richting
burger is ons inmiddels wel bekend.
Hangjongerenoverlast kunnen ze niet of nauwelijks het hoofd bieden.
In Amsterdam treedt de burgemeester dan tenslotte zelf op, in ZNSTD hoeven we daarop gezien de
reactie van Mw. Faber op de hangers in het In ’t Veldpark niet te rekenen.

Ik verwacht donderdag a.s. het overvloedige materiaal voldoende overzichtelijk te hebben samengevat,
opdat de KBG dan de beslissing kan nemen wanneer we met het zwartboek naar de wethouder stappen.
Zoals gezegd nemen we voordien onze voornemens en presentatie met jullie door.

Met vriendelijke groet,
Namens de Klankbordgroep Poelenburg,
 
Gertjan Welgemoed.
    (Secretaris)

Van: [Naam Muizenvenbewoner] 
Verzonden: zondag 27 oktober 2013 17:29
Aan: g.welgemoed@tiscali.nl
CC: [Namen Muizenvenbewoners]
Onderwerp: Re: Overlast hangjongeren 26-10-2013
Urgentie: Hoog

Beste heer Welgemoed,

Even een update. Net een klein half uur geleden hebben de Turkse hangjongeren vanaf het dak van de
school een aantal Nederlandse jongelui (jongens en meisjes) bekogeld met stenen, takken, glazen
flessen en zelfs een fiets. Deze fiets is van één van de Nederlandse jongeren. Ik heb dit “live” kunnen
bekijken. Ik heb aan de Nederlandse jongelui gevraagd of beide partijen ruzie met elkaar hadden of dat
men elkaar heeft uitgedaagd. Hiervan was geen sprake. Als het goed is, heeft één van de Nederlandse
jongeren de politie gebeld om aangifte van vernieling te doen. In ieder geval heb ik maar weer de politie
gebeld om dit voorval te melden.
Mijn vraag aan de KBG is of het verstandig is dat ik de Welsaen medewerker Idris Asteci vraag of hij de
Turkse hangjongeren hierover aan wil spreken. Van een Nederlandse jongen hebben wij zijn naam en
telefoonnummer gekregen. Kunnen jullie daar iets mee?
Alvast bedankt voor uw reactie.
Met vriendelijke groet, 
[naam]

De Klankbordgroep krijgt er de handen vol aan:

Per omgaande ontvangt de KBG een bericht waaruit escalatie blijkt:
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Van: Secretariaat KBG-Poelenburg [mailto:g.welgemoed@tiscali.nl] 
Verzonden: maandag 28 oktober 2013 21:52
Aan: 'harry.schothorst@welsaen.nl'; 'idris.atesci@welsaen.nl'
Onderwerp: Overlast hangjongeren Muizenven, Poelenburg

Geachte heer Atesci, geachte heer Schothorst,

Ondanks de inspanningen die mogen zijn verricht ter zake van de overlast die bewoners van het
Muizenven in Poelenburg reeds zo’n twee jaar ondervinden van hangjongeren, kan niet worden gesteld
dat de situatie voor die bewoners er de laatste tijd op is vooruitgegaan.
Uit bijgaande berichten, waarin de afzenders om begrijpelijke redenen zijn geanonimiseerd, kunt u
opmaken hoe de bewoners voor de zoveelste keer worden geconfronteerd met gedrag dat de individuele
burger in een rechtsstaat onthouden wordt maar voor groepen blijkbaar wordt getolereerd of gedoogd.

Inmiddels buigt de Klankbordgroep zich over de uitgebreide correspondentie die zowel met overheid,
politie als Welsaen is gevoerd omtrent deze overlast.
Op zeer korte termijn verwachten we hierover een rapport samen te stellen.
Intussen verzoek ik u beide dringend het hoofd te bieden aan deze voor de bewoners van ondermeer
het Muizenven –en niet te vergeten hun kinderen-  onverdraaglijke situatie.

Ik dank u bij voorbaat voor de door u geleverde inspanningen.

Met vriendelijke groet,
Namens de Klankbordgroep Poelenburg,
 
Gertjan Welgemoed.
    (Secretaris)

Het klappaaltje gezien vanaf de hangplek.                     Foto: KBG

Na overleg met enkele Muizenvenbewoners verstuurt de KBG het volgende bericht, waarop antwoord
uitblijft:

Dat hier het overzicht van de gevoerde correspondentie eindigt betekent niet dat er geen verdere
berichtuitwisseling plaatsvindt of dat aan de overlast plots een halt is toegeroepen.  Integendeel,
daar de overlastveroorzakers onverdroten doorgaan blijven de bewoners die overlast ondervinden.
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Hangplek bij BS De Gouw, gezien vanaf de huisdeur van een der Muizenvenbewoners.     Foto: KBG

Hoe verder?

Uit alle thans voorliggende informatie en corres-
pondentie blijkt:
1. Een bijna twee jaar voortdurende overlast van

hangjongeren aan het Muizenven;
2. Een intensieve en voortdurende inzet van de

bewoners, hun “Eigen Kracht”;
3. Het falen van (in willekeurige volgorde) over-

heid, politie, welzijns- en jongerenwerkers,
instanties van en voor het Turks-Nederlandse
bewonersdeel;

4. En niet in het minst: de on(ver)draaglijke toe-
stand die voor de bewoners en hun kinderen
is ontstaan, voortduurt en met vernieling van
persoonlijk eigendom en intimidatie de volgen-
de grens van ontoelaatbaar en onbestraft ge-
drag passeert.

Met dit  gaat de Klankbordgroep dezwartboek
discussie aan met genoemde partijen, in eerste
instantie met de wijkwethouder. Haar reactie is
richtingwijzend voor de marsroute die de KBG
samen met de bewoners zal uitzetten. 
Wij overwegen burgemeester en wethouders te
informeren, overleg aan te gaan met de directie
van de Stichting Welsaen, de wijkmanager, het
moskeebestuur , Turks-Nederlandse Poelenburgers
en hun organisaties en niet te vergeten de scholen
in de wijk. Doel: het maken, vastleggen en controle-
ren van realiseerbare afspraken.

De KBG publiceert zijn ervaringen op zijn blog
http://klankbordgroeppoelenburg.wordpress.com.
De KBG houdt de mogelijkheid open om tijdens
een openbare wijkvergadering de vorderingen van
het terugdringen van de overlast van hangjongeren
aan de Poelenburgers toe te lichten.
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Overlast, de instanties, de wet en de bewoner

De overheid waakt over onze veiligheid
Overlast en overheid hebben slechts de eerste
lettergreep gemeen. De ervaring leert dat overhe-
den en welzijnswerkers zich bij voorkeur afzijdig
houden van overlastverschijnselen, in de hoop
dat deze zich vanzelf oplossen, als files op de
snelweg. Ook voor overheden, politici en hulpverle-
ners blijkt jongerenoverlast een onbeheersbaar
verschijnsel, alle al dan niet aanwezige deskundig-
heid ten spijt.

Als voorbeeld moge dienen de situatie rond het
Witte de Withplein in Amsterdam (zie Paroolartike-
len in de bijlagen 1 en 2), waar men na anderhalf
jaar klagen van de bewoners tenslotte een bijeen-
komst met overheden en hulpverleners belegt.
Klapstuk van die bijeenkomst is het voorstel van
de deskundigen de bewoners een omgangscursus
te laten volgen. Terwijl een ieder weet dat de
jongeren  geen werk hebben noch een opleiding
volgen, raadt men de bewoners aan: “Ga met ze

in gesprek als ze op het plein zitten te blowen.
Vraag wat voor werk ze doen of welke opleiding
ze volgen.”
Het ligt voor de hand dat twee dagen na deze
publicatie Het Parool extra pagina’s moet inleggen
om alle van afkeuring en woede overlopende
ingezonden brieven te plaatsen. Tendens: het zijn
niet de bewoners maar de hangjongeren die de
problemen veroorzaken. 
Nu grijpt de burgemeester persoonlijk in en hij
stationeert een dagelijks team van politie, Street-
cornerwork en stadsdeelmedewerkers op het plein.

Maar het kan nog erger. Stadsdeelvoorzitter
Slettenhaar (bijlage 3) heeft zich als betrokken
politicus al bij de hernieuwde overlast in de Am-
sterdamse Diamantbuurt neergelegd: “De overlast
zal nooit helemaal verdwijnen. Die zullen we altijd
houden”. 
Een empathische bestuurder.

Dat doet ZNSTD vast beter?
Dat valt te bezien. Op de website www.dichtbij.nl
lezen we: “Na een georganiseerde buurtbijeen-
komst werd het Steve Bikoplein na acht jaar drugs-
en drankoverlast schoongeveegd. Nu blijkt het
probleem zich verplaatst te hebben naar het Bur-
gemeester in ‘t Veldpark. (...) Het schoonvegen
van het Steve Bikoplein ging van start na toezeg-
ging door de burgemeester en de politie. Tijdens
een buurtbijeenkomst werd een petitie aangeboden
aan de burgemeester. Hierin werd onder andere
geëist dat er maatregelen zouden worden genomen
die het probleem zouden oplossen, niet verplaat-
sen.”
Waarop RTV Noord-Holland schrijft: “Door een
strengere aanpak van de gemeente is de overlast
die drank- en drugsverslaafden eerder gaven op
Steve Bikoplein daar weg, maar het probleem is
inmiddels verplaatst naar het in ‘t Veldpark.
Omwonenden daar hebben nu ook hun buik vol
van de drank- en drugsgebruikers.” 

Volgens burgemeester Faber is daaraan weinig
te doen. Weliswaar beheert zij volgens de website
van ZNSTD de portefeuille Openbare Orde, Veilig-
heid en Handhaving en bekleedt zij volgens die-
zelfde website als een van haar nevenfuncties het
voorzitterschap van de Veiligheidsregio Zaan-
streek-Waterland, Veiligheid en Handhaving, zij
kan niemand uit het park zetten omdat “het ook
mensen zijn”, citeert het blog van Democratisch
Zaanstad.
Om in te grijpen moet je burgemeester van de
hoofdstad zijn.

De wijkmanager laat weliswaar het overgrote
merendeel van de brandmails die de bewoners
verzenden onbeantwoord, hij slaagt er wel in een
klappaaltje voor de ingang van het schoolplein
te laten plaatsen, om daarmee te voorkomen dat
de hangjongeren zich per automobiel naar hun
favoriete hangplek begeven.
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Enschede vernoemde het plein waaraan het hoofdbureau
van politie is gevestigd naar de hermandad.   Bron: Wikipedia

Dan zijn de deskundigen aan zet
Evenmin als aan het Steve Bikoplein dateert de
problematiek van de hangjongeren in Poelenburg
van vandaag of gisteren. De kostbare bouw van
De Kanjer in 2009 moest daaraan het hoofd
bieden. Hoe dat begon en afliep leest u in de inlei-
ding van dit zwartboek. 
Als de Klankbordgroep de directeur van Welsaen
vraagt hoe het met De Kanjer zit, antwoordt deze
in zijn brief van 1 oktober 2013 met gepaste
humor: “Omdat het voor de jongerenwerker niet

erg efficiënt is om in een leeg jongerenhonk te
werken, is besloten het werk op straat voort te
zetten. (...) Op straat was wel werk aan de winkel:
er is veel contact geweest met jongeren en met
bewoners die overlast hebben gemeld.” 
Vooralsnog losten die vele contacten de problema-
tiek aan het Muizenven niet op. 
Overigens blijkt al bij de opening van De Kanjer
dat de jongerenwerker slechts een beperkt aantal
uren ter beschikking heeft: “het beperkte budget”.

Fijn dat er politie is
Eens de slogan van de vaderlandse Hermandad,
is de in latere campagnes gehanteerde slagzin
“Die pet past u ook” hier meer op zijn plaats. 
Artikel 3 van de Politiewet zegt: “De politie heeft
tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd
gezag en in overeenstemming met de geldende
rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke
handhaving van de rechtsorde en het verlenen
van hulp aan hen die deze behoeven.”

Hoewel de wijkagent op de hoogte is van de over-
last –ware het slechts op grond van de vele ook
aan hem gerichte e-mails– is het de wijkmanager
die hem bij de problematiek betrekt.
Niettemin zwijgen de wijkfunctionarissen in alle
talen over de overlast aan het Muizenven tijdens
de op 13 september 2013 gehouden nachtschouw
van Poelenburg. Zo blijven de aanwezige wijkwet-

houder en KBG-leden verschoont van kennis over
aard, duur en omvang van de overlastproblematiek.
De reguliere en bij menige Poelenburger bekende
drugshandel vanuit dure auto’s op de parkeerplaats
aan het Middelven (tussen OLV-kerk en Pascal-
Zuid) doen zij tijdens de rondgang af als “chillende
jongeren”. 

Wendt een klagende bewoner zich tot de meldka-
mer, dan moet hij maar afwachten wie hij aan de
lijn treft: soms behandelt men hem met alle egards,
de volgende keer wordt hij niet serieusgenomen.

Onduidelijk, zowel voor de doorsnee-Poelenburger
als voor de instanties zelve, is de verhouding tus-
sen politie en de afdeling Handhaving van ZNSTD.
Wie doet wat en wanneer? Wie bel je waarvoor?
Tijdens de gesprekken die de Klankbordgroep met
zowel politie als Handhaving voert na het teloor-
gaan van een door bewoners georganiseerde markt
in Poelenburg door het uitblijven van handhaving,
blijken er onderlinge afspraken te bestaan waarvan
partijen over en weer het bestaan niet kennen.
Naar verluidt handhaaft Handhaving tijdens de
dag- en de politie tijdens de nachturen. Hoe dat
wordt geregeld, uitgevoerd en gecoördineerd is
ook voor de KBG volstrekt onduidelijk.

Wat zegt het wetboek van strafrecht?
Artikel 424 van het WvS: “Hij die op of aan de
openbare weg of op enige voor het publiek toegan-
kelijke plaats tegen personen of goederen enige

baldadigheid pleegt waardoor gevaar of nadeel
kan worden teweeggebracht, wordt, als schuldig
aan straatschenderij, gestraft met een geldboete
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van de eerste categorie.“ en “Indien tijdens het
plegen van de overtreding nog geen jaar is ver-
lopen sedert een vroegere veroordeling van de
schuldige wegens gelijke overtreding onherroepe-
lijk is geworden, kan hechtenis van ten hoogste
drie dagen of geldboete van de eerste categorie
worden opgelegd.”

Straatschenderij bestaat volgens de wet uit
vier onderdelen; als er een bestanddeel mist is
de han-deling niet strafbaar. Als we artikel 424
ontleden vinden we de volgende vier onderdelen:
1. het plegen van enige baldadigheid, zoals

mishandeling of vernieling;
2. dat moet gebeuren op of aan de openbare weg

of op enige voor publiek toegankelijke plaats;
3. gepleegd tegen personen of goederen;
4. daardoor moet gevaar of nadeel kunnen

worden teweeggebracht.
Voor het publiek toegankelijke plaatsen zijn o.a.:
theaters, bioscopen, stadions, café’s, postkanto-
ren, spoorweg-, tram-, en busstations, belasting-

kantoren, zwembaden enz. gedurende de tijden
dat zij voor het publiek toegankelijk zijn (ook tegen
het voldoen van bepaalde voorwaarden, zoals het
betalen van entreegeld). ZNSTD beschouwt school-
pleinen als publiekelijk toegankelijk.

De in Poelenburg actieve handhavers zouden ten-
minste het advies van Brahim el Haouari (zie bij-
lage 3) ter harte moeten nemen: “Vooral bekeu-
ringen maken veel indruk, zegt Brahim el Haouari,
een jongerenwerker van Streetcornerwork die in
de Diamantbuurt actief is.” 
In Poelenburg worden overlastveroorzakende
hangjongeren niet beboet. Zelfs de vandalen die
de inventaris van De Kanjer tot twee keer toe
slopen en waarvan enkele met naam en toenaam
bekend zijn, ontlopen zowel vervolging als boete.
Met het eens door ons aangehoorde argument
dat deze jongeren worstelen met een licht verstan-
delijke beperking, plaatsen overheid, politie en
handhavers zich op de stoel van de rechter.

Nu moet de bewoner het zelf maar oplossen
De bewoner heeft vijf oplossingen voor het hang-
jongerenprobleem in zijn directe omgeving: hij
kan de gebeurtenissen ignoreren (methode Slet-
tenhaar), er met de jongeren over praten (methode
Witte de Withplein), erop losslaan (B. Hari-aanpak),
overheden en deskundigen inschakelen(Muizen-
venmodel) of verhuizen: het hoofd in de schoot.
De bewoners van Muizenven en omgeving kiezen
aanvankelijk zonder advies van overheid, deskundi-
gen of hulpverleners voor overleg, gecombineerd
met opruimacties. De Muizenvenners tonen initi-
atief, brengen de moed op met hun kwelgeesten
te praten en te overleggen en ruimen de troep
van de jongeren  op. 
Zij tonen hun Eigen Kracht.

Wie wil niet met zo’n groep in een hosanna-verhaal
met foto in de PoelenburgKRANT verschijnen?

De werkelijkheid is cynischer: hun Eigen Kracht
blijkt niet toereikend voor het oplossen van hun
overlastprobleem. 
De Muizenvenners kiezen na ruim een jaar resul-
taatloos soebatten met overheden en deskundigen
voor methode vijf: ze willen hun wijk en ZNSTD
zo gauw mogelijk de rug toe keren. 
Zij willen hun kinderen niet blootstellen aan het
gedrag van een aantal opgeschoten maatschappe-
lijk onaangepasten, aan hun getier, geblow, gezuip
en (letterlijk) publiekelijk gezeik, hun vernielingen
en intimidatie.

En als die bewoner dat niet kan?
Wil de burger niet het risico lopen dat de hang-
jeugd hem, zijn kinderen en/of eigendommen op
de korrel neemt, dan rest hem de overlast òf de
wijk de rug toe te keren. Nu ze zich door overheid

en deskundigen in de steekgelaten voelen overwe-
gen enkele Muizenvenbewoners inmiddels de laat-
ste mogelijkheid: weg uit de wijk en weg uit ZNSTD.
De onmacht van de overheid ten top. 
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Bijlage 1
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Bijlage 2
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Bijlage 3
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Omgeving Muizenven, met in het midden van de kaart de hangplek. Opmaak: KBG

Bijlage 4. Situatiekaart Muizenven en overlastgebied



De hangplek bij BS De Gouw, gezien vanaf het Muizenven.      Foto: KBG

Klankbordgroep Poelenburg
  Oor voor de wijk

Jeanette Venniker Voorzitter
Gertjan Welgemoed Secretaris
Rob Wit Penningmeester
Neeltje de Boer
Koos Steensma
Bram Timmerman
Willem van der Werff

E  g.welgemoed@tiscali.nl
Weblog: http://klankbordgroeppoelenburg.wordpress.com



KBG-Zwartboek Muizenven Inlegvel A4.001

Inlegvel bij Zwartboek hangjongeren Muizenven
Het Zwartboek Hangjongeren Muizenven is uitgegeven op 3 november 2013 en is daarom niet actueel waar het de grensverleggende
vaardigheden van de hangjongeren betreft . Op zondag 10 november 2013 slagen zij er in hun oorspronkelijke wens in vervulling te laten
gaan: ze verblijven nu in een container; die tegen een buitenmuur van BS De Kernschool staat. Eindelijk hun “eigen” honk!



Klankbordgroep Poelenburg\Zwartboek Muizenven\Persberichten overlast.001 <1>

PERSBERICHTEN OMTRENT (HANG-)JONGERENOVERLAST
NHD

Gepubliceerd 31 mei 2013 21:53 | Laatste update 31 mei 2013 21:53

PURMEREND - Een avondklok voor specifieke locaties. Het college hoopt daarmee de overlast in Purmerendse
wijken door hangjongeren tegen te gaan.
Het college wil een artikel in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) zetten dat het mogelijk maakt om
samenscholing op bepaalde plekken te verbieden. Denk bijvoorbeeld aan een verbod voor groepen tussen elf
uur ‘s avonds en zeven uur ‘s ochtends. Zijn er tijdens die avondklok wel mensen op die plek aanwezig, kunnen
ze een boete krijgen. Het college bepaalt de locaties en om welke tijdstippen het gaat. De eerste locatie die de
burgemeester en wethouders op het oog hebben, is Spinnehof in Purmer-Noord. Hier zouden buurtbewoners
vaak klagen over overlast door hangjongeren.

NHD

Gepubliceerd 13 oktober 2013 17:27 | Laatste update 13 oktober 2013 17:27

OBDAM - Om een einde te maken aan overlast in en rond de Schouw in Obdam heeft de gemeente Koggenland
alle betrokkenen uitgenodigd voor een bewonersbijeenkomst, woensdagavond. Bewoners reageren verheugd
op het initiatief.
Aanleiding is dat bij politie en gemeente in de afgelopen jaren veel meldingen van ‘jeugdoverlast’ zijn binnengeko-
men. Die meldingen concentreren zich rond een blok huurwoningen dat bekend staat als de ‘Amstelflat’.
Volgens burgemeester Rob Posthumus krijgen de bewoners gelegenheid te vertellen wat hen dwars zit. “Als het
nodig is zal de politie ingrijpen, maar we zullen de mensen ook vragen wat ze er zelf aan hebben gedaan.”

NHD

Gepubliceerd 12 oktober 2013 8:00 | Laatste update 12 oktober 2013 8:00

PURMEREND - De criminele jeugdgroep die de politie ‘Makado’ noemt, heeft het laatste half jaar de helft minder
strafbare feiten gepleegd. Dit komt volgens de politie door de intensieve samenwerking tussen gemeente, politie
en straatwerkers.
Het tweede half jaar van 2012 werd vergeleken met het eerste half jaar van 2013. Hieruit blijkt dat de criminele
jongeren 56 procent minder strafbare feiten hebben gepleegd. In 2012 ging het in zes maanden tijd om 37
strafbare feiten, dit jaar zijn het er twaalf. Het gaat voornamelijk om diefstallen en inbraken. Daarnaast hebben
ze een paar keer openlijk geweld gepleegd.
De jeugdgroep dankt de naam aan het feit dat ze voornamelijk rond het Makadocentrum in Wheermolen
rondhangen en daar voor veel overlast zorgden. Veel van de jongeren hielden zich bezig met criminaliteit. Het
afgelopen half jaar brachten politie en gemeente de groep in kaart: 27 jongeren staan op een op een ‘criminele
lijst’. Meer in Dagblad Waterland van zaterdag.

NHD

Gepubliceerd 6 januari 2013 19:18 | Laatste update 6 januari 2013 19:26

OOSTZAAN - Keer op keer zijn de ramen van De Kunstgreep door jonge vandalen vernield. De kosten:
vijftigduizend euro. De maat is voor burgemeester Paul Möhlmann vol. ”Er moet harder worden opgetreden.”
Alleen het noteren van namen of het richten van camera’s op De Kunstgreep, waarin onder meer het gemeente-
huis, de bibliotheek en het theater zijn gevestigd, voldoet naar zijn zeggen niet meer. “Het gaat hier om een klein
groepje hangjongeren dat ontzettend nare dingen doet.”
Genuanceerd vervolgt Möhlmann: “Natuurlijk wil ik niet alle hangjeugd over een kam scheren. Ik heb ook niks
tegen jongeren die een beetje rondhangen. Maar dit loopt uit de hand.”
Wat verstaat Möhlmann precies onder een hardere aanpak? “Daarover ben ik met de politie aan het spreken.
Ik ben voor het opstellen van een proces-verbaal als een van deze jongeren wordt opgepakt.”
De burgervader haalt als voorbeeld de 17-jarige Oostzaner aan, die onlangs is aangehouden in verband met
het vernielen van De Kunstgreep. ,”Die zaak krijgt een vervolg. Via het openbaar ministerie komt die jongen voor
de rechter.”
Volgens de burgemeester moet deze methode jongeren afschrikken om verdere vernielingen aan te richten in
Oostzaan. “Zo niet, dan moeten we iets anders verzinnen. Want het vandalisme kost onze gemeenschap een
hoop geld.”
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NHD

Gepubliceerd 9 november 2012 15:57 | Laatste update 9 november 2012 15:57

HEILOO - De kleuters van de Heilooër basisscholen Paulus en Meander kunnen weer spelen op het herstelde
speeltoestel en de leerkrachten hoeven ‘s morgens nauwelijks kapotte bierflesjes en andere rommel meer op
te ruimen. De overlast van hangjongeren is dankzij allerlei maatregelen flink afgenomen. Er wordt momenteel
gesproken over een eigen plek voor de groep.
Er hing al langer een groepje jongeren op en rond het plein van de twee basisscholen en het naastgelegen
trapveldje in Ypestein. Deze groep was na de zomer gegroeid tot dertig à veertig jongeren, die voor veel overlast
zorgden. De druppel die de emmer deed overlopen, kwam medio september: de vernieling van het dak van het
nieuwe speeltoestel op het schoolplein, waarvoor de schoolkinderen het geld met sponsoracties voor een groot
deel zelf bij elkaar hadden gespaard.
Na de vernieling werd meteen alarm geslagen bij de gemeente. In overleg met de politie zijn toen diverse
maatregelen genomen: extra surveillances, brieven naar de ouders van de jongeren, het snoeien van bosschages
en het plaatsen van extra verbodsborden. Sinds enkele weken is jongerenwerker Diederik Dorbeck op vrijdag-
avond in de buurt aanwezig met de jongerenbus, een mobiele hangplek, om met de jongeren in gesprek te gaan.
De bus staat inmiddels in Oosterbos, waar misschien een hangplek gecreëerd wordt.

NHD

Gepubliceerd 22 januari 2013 13:35 | Laatste update 22 januari 2013 13:58

HEILOO - De problemen met hangjongeren in de Heiloose wijk Ypestein vragen om een permanente oplossing.
Vindt de stichting Welzijn Jeugd en Jongeren Heiloo.
De stichting overlegt met de gemeente wat die oplossing dan zou moeten zijn. Intussen wil men weer regelmatig
met de jongerenbus in de wijk gaan verschijnen.
Het team Jeugd waarin gemeente, politie en welzijnswerk zitten heeft zich beraden. Dat is uitgemond in een
verzoek aan de stichting om de bus toch weer naar Ypestein te sturen.
Voorzitter Michel Engelsman staat daar ‘niet onwelwillend’ tegenover. Maar omdat enkele zaken, zoals de inzet
van jeugdwerkers, moet worden geregeld, gebeurt dat deze week nog niet. De politie heeft toegezegd extra te
zullen surveilleren.
Maar wat Engelsman betreft moet er een vaste oplossing komen. Bijvoorbeeld de plaatsing van een mobiele
container.

NHD

Gepubliceerd 4 maart 2013 13:41 | Laatste update 4 maart 2013 13:41

HEILOO - De situatie in Ypestein waar in januari hangjeugd overlast veroorzaakte, is onder controle. “Sinds we
weer op de vrijdagavond met de jongerenbus in Ypestein staan is het rustig gebleven.’‘
Dat meldt de voorzitter van de stichting Welzijn Jeugd en Jongeren Heiloo, Michel Engelsman.
“Er komt een grote groep op vrijdag in de bus waar we steeds meer contact mee krijgen. Via de bus kunnen we
de jongeren ook stimuleren om naar het Bruno-gebouw aan de Pastoor Van Muijenweg te komen. Dat is helemaal
mooi want dan heb je ze binnen.” Volgens Engelsman zijn alle partijen zijn nu tevreden, zowel politie als de
burgers.

NHD

Gepubliceerd 12 maart 2013 11:31 | Laatste update 12 maart 2013 11:31

HEILOO - De VVD-fractie in de Heilooër gemeenteraad is klaar met de hangjeugd in de wijk Ypestein. De harde
kern ervan moet ‘al dan niet vrijwillig’ naar de Opvoedpoli.
Het is al een tijdje onrustig in Ypestein. Of was: de stichting Welzijn Jeugd en Jongeren liet onlangs weten dat
alles ‘onder controle’ is.
Het VVD-raadslid Ellen Las van Bennekom vindt van niet, zo blijkt uit een ‘bespreeknotitie’ die komende maandag
aan de orde is in de raadscommissie maatschappelijke zaken.
Volgens haar worden de problemen veroorzaakt door een ‘harde kern die ook al bekend is bij gemeente en
politie’. Ze vindt dat ‘voor het probleem tot op heden geen oplossing is gevonden’. Ze vindt het een ‘veel beter
idee’ de ‘rotte appels’ naar de Opvoedpoli te sturen.
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NHD

Gepubliceerd 18 maart 2013 22:44 | Laatste update 19 maart 2013 10:42

HEILOO - De overlast van hangjeugd in de Heilooër wijk Ypestein leidt komende maandag tot een breed overleg
over de verdere aanpak ervan. Bij dat overleg zijn gemeente, politie, welzijnswerk, ouders en ook de jongeren
zelf betrokken.
Wethouder Hero Veger die er maandag zelf ook bij is, zei dit maandagavond in een vergadering van de
raadscommissie maatschappelijke zaken. De commissie debatteerde over een notitie van VVD-raadslid Ellen
Las van Bennekom. Die wil dat de ‘rotte appels’ uit de groep worden gehaald en met de Opvoedpoli in contact
worden gebracht.
Veger maakte korte metten met dit idee. De Opvoedpoli komt doorgaans in beeld bij echt zware misdragingen
van jongeren, zo zwaar dat je kunt spreken van criminele activiteiten. Dat is in Ypestein niet aan de orde, aldus
de wethouder die de rest van de commissie makkelijk meekreeg.
Ook de andere fracties vonden het voorstel van Las van Bennekom ‘een stap te ver’. Rob Bosman
(D66-Groenlinks): “Ik denk dat we met de huidige instrumenten een heel eind kunnen komen.”

Omroep Brabant:
Maatregelen tegen hangjongeren Roosendaal nog één keer verlengd
Publicatie: woensdag 18 september 2013 - 16:48 | Auteur: Dennis Nuiten

ROOSENDAAL - De samenscholingsverboden in de Roosendaalse wijken Langdonk en Westrand worden
verlengd tot 1 april volgend jaar. Dit geldt ook voor het cameratoezicht in Langdonk. De maatregelen zijn ingesteld
om de overlast van hangjongeren terug te dringen.
Ze zouden oorspronkelijk gelden tot 1 maart van dit jaar en vervolgens tot 1 oktober.
Burgemeester Jacques Niederer meldt dat het in principe de laatste keer is dat de maatregelen worden verlengd.
Het is volgens hem de laatste tijd relatief rustig en het aantal meldingen van overlast is verder afgenomen.

Veel steun uit omgeving
“We gaan de goede kant op, maar we zijn nog niet op het niveau dat buurtbewoners, hulpverleners, gemeente,
justitie en politie willen. Daarom worden het cameratoezicht en de samenscholingsverboden opnieuw met een
half jaar verlengd. De maatregelen worden bovendien breed gesteund door de bewoners.”

De SP zegt op zijn website:

Jongeren moeten de ruimte krijgen zichzelf te zijn. Hangen met vrienden op pleintjes of voetballen op straat hoort
daar bij. Maar wanneer zij overlast veroorzaken in de buurt moet er worden ingegrepen. Alleen de overlastgevers
moeten worden aangesproken of aangepakt, en niet alle jongeren. De mosquito (een piepkastje dat jongeren
moet verjagen) is daarom een ontoelaatbaar middel.
Buurten hebben recht op rust, ernstige overlast moet worden bestreden. Buurtbewoners moeten over straat
kunnen zonder beledigingen en intimidatie. Criminaliteit moet altijd worden aangepakt. Maar repressie alleen
is niet goed. Er moeten voldoende jongerenwerkers worden aangesteld en voorzieningen in de buurt worden
gecreëerd voor jongeren, zoals buurthuizen.

Kleurenbuurt Zaandam

Voor wat er gebeurt in de Kleurenbuurt: http://www.home.versatel.nl/nl2tjh/hangjeugdkleurenbuurt.html

Brabants Dagblad

Geplaatst op 17 oktober 2013  Laatste update 17 oktober, 16:49

SINT-MICHIELSGESTEL – Wethouder Jos Maas van Sint-Michielsgestel heeft deze week naar eigen zeggen
een ‘constructief en positief’ gesprek gevoerd met zo’n 25 hangjongeren uit Berlicum.
"Ze zijn er erg goed van doordrongen dat ze overlast kunnen veroorzaken. Iets wat ze overigens echt niet willen.
Daar waren ze heel duidelijk in", aldus Maas.
Vrijdag 18 oktober gaat Maas op pad met een paar jongeren. “Samen gaan we een rondreis maken om te kijken
naar een geschikte locatie. We hebben een aantal plekken op het oog, maar daar kan ik verder nog niets over
zeggen”.
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Algemeen Dagblad

Echtpaar weggepest uit Nieuwegein

Redactie 15-2-12 - 11:33

Een echtpaar uit Nieuwegein is vorige week verhuisd uit de wijk Doorslag, nadat ze aanhoudend waren
lastiggevallen door een groep hangjongeren in de wijk. Dat bevestigde een gemeentewoordvoerder vanmorgen.
Henk en Hetty de Jong voelden zich volgens de politie niet meer veilig in de wijk. Ze kregen onder meer met de
jaarwisseling een zware vuurwerkbom in hun tuin gegooid, waardoor hun huis aanzienlijke schade opliep.
‘Het was daar niet meer te houden,’ zegt Hetty vanuit haar nieuwe woning, vandaag in het AD. De plek waar ze
nu woont, wil ze niet bekend maken. ‘Het is naar dat je moet verhuizen, maar als je gezondheid eronder lijdt,
moet je wel.’ Eerder kregen ze ook te maken met vernieling aan hun auto. Met hulp van de woningcorporatie
en gemeente Nieuwegein woont het echtpaar nu in een andere gemeente.

Zwaar middel
De wijk wordt al geruime tijd geteisterd door overlast van een groep van ongeveer 25 hangjongeren. Maar de
gemeente Nieuwegein heft vandaag het samenscholingsverbod op, dat sinds november gold. De overlast is
afgenomen in de wijk, stelt de gemeente. In samenspraak met de politie is daarom besloten het verbod op te
heffen. Hoewel de orde en rust nog niet geheel zijn hersteld, wil de gemeente het verbod niet verlengen omdat
het ‘een zwaar middel is’. De gemeente wil wijkbewoners en jongeren met elkaar in gesprek laten gaan.

Algemeen Dagblad

40 procent criminele jongeren in Amsterdam zwakbegaafd
ANP 10-11-11 - 10:18 © ANP

Van de top 600 van gewelddadige criminele jongeren die het Amsterdamse stadsbestuur van straat wil halen,
is 40 procent zwakbegaafd. Volgens Het Parool zouden de jongeren nooit normaal kunnen functioneren, zelfs
niet als ze dat zouden willen.
De gemeente Amsterdam is, met de politie en enkele andere instanties, bezig met een project waarbij draaideur-
criminelen nauwlettend worden gevolgd. Hun geschiedenis wordt niet alleen in kaart gebracht, ze worden ook
door de GGD onderzocht. Uit de eerste resultaten blijkt 40 procent van de tot nu toe onderzochte jongeren licht
verstandelijk gehandicapt te zijn.
Volgens burgemeester Eberhard van der Laan is opsluiten in een gesloten inrichting waarschijnlijk de enige
mogelijkheid om te zorgen dat de criminelen niet nog meer slachtoffers maken.

Algemeen Dagblad

Veel minder probleemjongeren in Utrecht
18-7-13 - 12:27  bron: ANP

Het aantal groepen met probleemjongeren in de stad Utrecht is het afgelopen jaar bijna gehalveerd. Waren er
vorig jaar nog 40 groepen, nu is sprake van 21 overlastgevende, hinderlijke of criminele jeugdgroepen in de stad.
Dat maakte de gemeente Utrecht donderdagmorgen bekend.

Het aantal jongeren dat bij zo’n groep hoort, daalde van 640 jongeren in 2012 tot 288 jongeren dit jaar. Volgens
burgemeester Aleid Wolfsen is de forse daling te danken aan de intensievere aanpak waar Utrecht vorig jaar
mee begon. Zo voerde de stad vorig jaar de zogenoemde kopstukkenaanpak in. Dat houdt in dat de leiders van
groepen op hun huid worden gezeten door speciale rechercheurs en eventueel ook op speciale zittingen voor
de rechter moeten verschijnen.

Ook het aanspreken van ouders en het uit elkaar vallen van jeugdgroepen zijn van invloed op de cijfers, aldus
Wolfsen. Net als het koude voorjaar, want daardoor hingen minder jongeren rond op straat.
Eerder dit jaar bleek dat inwoners van de stad juist steeds meer overlast ervaren van probleemjongeren. Wolfsen
noemt dat ‘een stimulans om de aanpak onverminderd voort te zetten.’
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Bijeenkomst KBG – Wethouder Mw. C. Noom
op 2013-11-13 ten gemeentehuize

Onderwerp: Hangjongerenoverlast in Poelenburg

Zaandam Kenmerk Uw kenmerk Betreft Bijlagen
2013-11-13 KBG-Mw. C. Noom 2013-11-13.001

Mevrouw Noom,

De KBG wil u inlichten over de overlast van hangjongeren in Poelenburg en in het bijzonder die
aan het Muizenven.
Wij willen u als eerste informeren over onze bevindingen omtrent die overlast.
Daarnaast willen we u inzichtgeven over de stappen die wij menen te moeten ondernemen.

Bijna twee jaar lang ervaren Muizenvenbewoners van hangjongeren overlast: hard schreeuwen,
het achterlaten van afval, blowen en een vermoeden van drugsgebruik en dealen, het gebruik
van scheldwoorden, het plegen van vernielingen, gebruik van alcoholische dranken, het afsteken
van zwaar vuurwerk, wildplassen, het stoken van vuurtjes, rondscheuren op scooters en intimidatie.

Niet alleen de bewoners ervaren die overlast: ook de scholen op welks plein de jongeren bivakkeren
krijgen hun deel: soms moeten de kinderen bij het in- of uitgaan van hun school over de blowende
hangjongeren stappen.

Staat een overlastondervindende burger een aantal methoden van aanpak ter beschikking, de
bewoners van het Muizenven en aanpalende straten tonen initiatief, brengen de moed op met
hun kwelgeesten te praten en te overleggen. Ze ruimen de troep op die de jongeren achterlaten.
Aanvankelijk zonder advies of tussenkomst van overheid, politie of agogen. 
De bewoners tonen hun Eigen Kracht.

De werkelijkheid is cynischer: de Eigen Kracht blijkt niet toereikend om hun probleem op te lossen.
Vervolgens kiezen de Muizenvenners na bijna twee jaar vrijwel dagelijkse overlast en een jaar
resultaatloos soebatten met overheden, deskundigen en hulpverleners voor hun laatste redmiddel:
ze willen hun wijk èn ZNSTD de rug toe keren. 
Zij willen hun kinderen niet langer blootstellen aan het weinig voorbeeldig gedrag van een klein
aantal opgeschoten maatschappelijk onaangepasten; aan hun getier, geblow en (letterlijk)
publiekelijk gezeik, hun vernielingen en intimidatie.

Thans is de situatie zo geëscaleerd dat aan het Muizenven krachtdadig en onverwijld “ingrijpen
van hogerhand” onvermijdelijk is geworden, overigens zonder daarmee de overlast naar elders
in de wijk te verplaatsen.

Wij bieden u een Zwartboek aan, waarin u een schets van de gebeurtenissen aantreft. 
Ook leest u berichten die bewoners aan instanties hebben gestuurd.
Antwoorden op die berichten vindt u echter nauwelijks, omdat de bewonersberichten doorgaans
onbeantwoord blijven.
U leest over bevindingen, denkrichting en voornemens van de KBG.
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In het zwartboek vindt u twee inlegvellen.
Eén inlegvel bevat artikelen over jongerenoverlast uit de locale en landelijke pers.
Het tweede inlegvel geeft de huidige situatie aan het Muizenven weer: de jongeren hebben de
grens van hun activiteiten opnieuw verlegd en de aan een school toebehorende container open-
gebroken en in gebruikgenomen. 
Daarmee is zonder tussenkomst van bewoners en instanties aan hun oorspronkelijke wens voldaan:
ze hebben nu een “eigen” honk.

Met dit Zwartboek richten wij ons in eerste instantie tot u, om u op de hoogte te brengen van het
inzetten van de Eigen Kracht van de bewoners en –veel belangrijker– van het bij voortduring falen
van instanties waarvan een oplossing mag worden verwacht, opdat u thans met krachtdadige
maatregelen de hangjongerenoverlast een definitief halt toeroept.

Van u verwachten wij binnen een redelijke termijn van zeg tien dagen een reactie, zodat wij daarna,
mèt de bewoners, kunnen vaststellen hoe en wanneer wij de in dit veld opererende instanties
zullen benaderen.

Het kan en mag niet zijn dat schoolkinderen blowende hangjongeren letterlijk op hun weg
vinden.

Het kan en mag niet zijn dat bewoners, na het tevergeefs inzetten van hun Eigen Kracht,
uiteindelijk de wijk nemen naar een andere gemeente, om verlost te zijn van een voort-
durende overlast.

Zaandam, 13 november 2013.
Klankbordgroep Poelenburg.




