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Dialoogbijeenkomst Wijkplatform Overvecht  
 

Thema: Veiligheid  

Datum: maandag 29 maart 2021   

Locatie: online via Zoom  

 
Aanwezigen (totaal 82) 

Wijkplatformleden (11)  Kees van den Berg, Annette van den Bosch, Mustafa Erdogan, 

Wilhelmien Giessen, Job Haug, Peter Hulshof, Ronald Kramer, 

Rami Ramou, Harm J. Schoonhoven, Kathelyn Spanjers, Els 

Wegdam 

 

Sprekers (8)  Sharon Dijksma (burgemeester), Nurettin Eren (JoU), Steve 

Monsanto (JoU), Arne Mooij (gebiedsmanager gemeente), 

Maryam el Rahmouni (projectleider maatschappelijke 

weerbaarheid), Annemieke Tomassen (gebiedsmanager 

gemeente), Kees-Jan Walree (expert ondermijning politie), 

Monique de With (wijkagent) 

 

Professionals (23) Fadua Azrar (gemeente), Ellen van Beckhoven (wijkbureau), 

Henny van Benthem (reclassering), Marco van den Berg 

(gemeente), Yffi van den Berg (de Werkplaats), Louay Biram 

(GGZ), Dick Boeve (gemeente), Michaël von Bönninghausen 

(psycholoog), Myriam Braakhuis (Leger des Heils), Jeroen 

Dekema (buurtteam), Norbert Drenthe (Mitros), Jochem 

Hoogenboom (gemeente), , Nicole Huijdts (buurtteam), Jordy 

Keizer (buurtambassadeurs), Marieke van Keulen 

(SportUtrecht), Jaimy Lammers (buurtteam), Jan-Berno van 

Lochem (gemeente), Frank van der Mark (wijkbureau), Ina 

Massop (gemeente), Pascalle Tang (SportUtrecht), Max 

Trienekens (de Werkplaats), Tjitske van der Woude (DOCK), Ilse 

Zijlstra (Mitros) 

 

Bewoners, ondernemers In verband met de privacywetgeving worden hier geen namen 

uit de wijk en overigen (40)   weergegeven.  

 

Notulist Geke van Wijnen (Taalgeek) 

 

 

1. Opening  

Els opent deze jaarlijkse bijeenkomst over veiligheid en criminaliteit. Een speciaal welkom aan onze 

nieuwe burgemeester: Sharon Dijksma. Zij heeft  in het college van Burgemeester en Wethouders 

(B&W) de portefeuille veiligheid.   
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2. Kennismaken met de nieuwe burgemeester 

Onze nieuwe burgemeester stelt zich voor: ze heet Sharon (uitspreken op z’n Engels) Dijksma en we 

mogen ‘je’ zeggen. Sharon wil veel werk maken van veiligheid in onze stad. Ze ziet dat het lastig is 

voor kwetsbare jongeren om uit de criminaliteit te blijven. Politie, jongerenorganisaties en andere 

welzijnsorganisaties doen goed werk. Sharon probeert in Den Haag ook meer aandacht en financiële 

steun hiervoor te krijgen.  

 

Vragen aan Sharon 

Wat maakt je trots als je aan Overvecht denkt?  

Sharon: De mensen. Er zijn vanavond bijna 100 mensen, dat geeft aan dat we een betrokken wijk zijn. 

Dat is mooi. Jullie mogen trots zijn op jezelf.  

 

Vraag: Hoe kunnen we (V)MBO-scholen en praktijkonderwijs een rol geven in het voorkomen van en 

ingrijpen op jeugdcriminaliteit?  

Sharon: Onderwijs speelt een fundamentele rol in het leven van een kind. Er is een schil om de 

jongere nodig van hulp en bescherming. School, ouders en anderen moeten hierin samenwerken. 

Wat jongeren nekt is het gebrek aan perspectief, bijvoorbeeld kans op een stage of een carrière. 

Scholen en anderen moeten samen nadenken wat voor individuele jongeren nodig is.  

 

Vraag: Het gedachtegoed van het programma Vreedzaam (Vreedzame School, Vreedzame Wijk) 

stimuleert veiligheid in de wijk en helpt criminaliteit voorkomen. Gaat u buurtinitiatieven zoals deze 

bevorderen in Overvecht?  

Sharon: Ik heb in mijn eerste 100 dagen als burgemeester veel mooie initiatieven gezien op het 

gebied van preventie. Er wordt goed samengewerkt. Mijn visie is: de dingen die we goed doen, 

blijven doen en daar trots op zijn. Daarnaast moeten we kijken wat er extra nodig is. We willen meer 

ingrijpen bij jongeren die dreigen af te glijden richting criminaliteit. Hierin willen we ook gaan 

samenwerken met uitzendbureaus.  

 

Vraag: Komt er meer blauw op straat?  

Sharon: ik ben een groot voorstander van de inzet van meer wijkagenten. Ik maak me zorgen over 

het feit dat agenten nu worden ingezet om coronamaatregelen te handhaven. Daarnaast is het 

aantal agenten structureel te laag, omdat geen rekening wordt gehouden met bevolkingsgroei. 

Afgelopen vrijdag heb ik bij Op1 samen met de hoofdcommissaris een oproep gedaan voor meer 

wijkagenten (kijk het hier terug, vanaf minuut 7).  

 

Vraag: Hoe gaat het college zorgen dat we in Overvecht niet alleen veiliger zijn, maar ons ook veiliger 

voelen? 

Sharon: Het is goed dat je dit onderscheid maakt. In sommige delen van Utrecht zijn de 

criminaliteitscijfers slecht, maar het gevoel van veiligheid goed. Het gevoel van veiligheid in een wijk 

kun je ook beïnvloeden door de openbare ruimte anders in te richten. Hiervoor wil ik geld uit Den 

Haag lospeuteren voor Overvecht. Wat vinden jullie hier zelf nodig? Wat maakt dat je je veilig voelt? 

 

In de chat wordt naar aanleiding van een vraag over het imago van Overvecht gediscussieerd over 

onze wijk. Enerzijds is Overvecht een wijk met uitdagingen, anderzijds is het ook een hele mooie en 

https://www.npostart.nl/op1/26-03-2021/POW_04917715
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diverse wijk. De media benadrukken vaker de negatieve kant volgens sommigen. Volgens anderen is 

dit terecht. Iemand merkt op dat een marketingstrategie voor Overvecht wellicht een idee is. Iemand 

anders vraagt Sharon hoe volgens haar de positieve kant van Overvecht meer benadrukt kan worden.  

Sharon: Overvecht wordt inderdaad vaak weggezet als een slechte wijk, framing is tegen ons.  

Het helpt om stelselmatig positieve dingen uit de wijk voor het voetlicht te brengen. We hebben 

betrokken bewoners en er wordt hard gewerkt aan wijkverbetering. We moeten successen keer op 

keer vieren, net zolang tot mensen er zat van zijn om het te horen.  

 

Vraag: Ziet de burgemeester ook dat het wantrouwen naar de overheid toeneemt, met name onder 

Overvechtse jeugd? Wat kunnen we hieraan doen?  

Sharon: Ja, ik herken dit. Wantrouwen richting de overheid is een groot maatschappelijk probleem, 

waar ik geen makkelijk antwoord op heb. Wat ik wel wil doen is: in gesprek gaan met bewoners. Een 

eerlijke verhouding: van mijn kant openheid en waar nodig fouten toegeven, van de kant van 

bewoners begrip voor het feit dat sommige dingen niet snel geregeld kunnen worden. We moeten 

blijven praten, niet van elkaar verwijderd raken.  

 

Verschillende aanwezigen merken op dat naast directe criminaliteitsbestrijding ook investeringen in 

jongeren nodig zijn. Dit om te voorkomen dat zij in de criminaliteit terechtkomen. Hoe investeert de 

gemeente in de jeugd?  

Sharon: Ik zie het als mijn opdracht om een programma voor jongeren te maken om criminaliteit te 

voorkomen. Met drugshandel kun je gemakkelijk en snel geld verdienen, al moet je dit uiteindelijk 

met je leven bekopen. Hier moeten we een goed alternatief tegenover stellen.  

 

Vraag: Hoe gaat de gemeente ervoor zorgen dat mensen die boven het Shoppingcentrum Overvecht 

wonen minder overlast krijgen van bijvoorbeeld plofkraken en autobranden?  

Sharon: Het is verschrikkelijk dat dit soort dingen gebeuren. Overlast is een hardnekkig probleem. 

Blijf dit aangeven bij de politie, zo specifiek en praktisch mogelijk, dan kan handhaving ingrijpen. 

Persoonlijk ben ik ook voor cameratoezicht. Dat leidt tot aanhoudingen. In de gemeenteraad is 

cameratoezicht echter een gevoelig onderwerp, omdat dit beperking van privacy met zich 

meebrengt.  

 

De gemeente over ondermijnende criminaliteit 

Arne Mooij is Gebiedsmanager Veiligheid voor Overvecht bij de gemeente. Hij vertelt over 

ondermijnende criminaliteit: wat het is, hoe de gemeente dit tegengaat en wat ze er dit jaar tegen 

gaan doen.   

 

Als een criminele activiteit een ontwrichtend effect op een stad of wijk heeft, noem je dit 

ondermijnende criminaliteit. Vaak gaat het bij ondermijnende criminaliteit om niet-zichtbare 

activiteiten zonder een direct slachtoffer. Je kunt bijvoorbeeld denken aan witwassen, drugshandel 

en -productie of illegale prostitutie. Een van de ontwrichtende effecten van deze criminaliteit is ook 

dat het voor jongeren normaal wordt om hiermee je geld te verdienen.  

 

De gemeente wil voorkomen dat jeugd en hun keuzes en toekomst ondermijnd worden door 

criminaliteit. Ze gaan dit doen door:  
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- als politie, gemeente, bewoners, ondernemers, ouders etc. veel samen te werken;  

- perspectief te bieden aan jongeren en hen te begeleiden, bijvoorbeeld door middel van de 

persoonsgerichte aanpak. Daar vertelt Annemieke straks meer over; 

- de wijk en haar bewoners bewuster te maken van en weerbaarder te maken tegen ondermijnende 

criminaliteit; 

- op scholen programma’s aan te bieden over de verleidingen van drugscriminaliteit;  

- waar mogelijk meer achter de voordeur te controleren, om zo illegale situaties te beëindigen. 

Hierbij let de gemeente specifiek op bijvoorbeeld het bedrijventerrein. Dat moet leefbaarder 

gemaakt worden, zodat er meer sociale controle is en minder criminaliteit.  

 

Vragen aan Arne en Maryam  

In de chat vinden verschillende mensen dat Arne wat concreter moet worden.  

Maryam el Rahmouni, projectleider maatschappelijke weerbaarheid, reageert hierop:  

Dit project is nog maar net begonnen. Daardoor is het nog niet zo concreet en merk je er wellicht nog 

niet zoveel van in de wijk. In Zuid zijn we al wel begonnen, bijvoorbeeld met een training over de 

theorie van Vreedzaam voor vaders die in de wijk wonen.  

In Overvecht gaan we een wijkbericht sturen wanneer er actie wordt ondernomen (bijvoorbeeld een 

inval), zodat bewoners weten wat er in de wijk wordt gedaan tegen criminaliteit. Op die manier 

horen we ook weer nieuwe dingen waarop we actie kunnen ondernemen. We willen niet meer dat 

mensen uit angst niets melden. Criminelen moeten merken dat we hun activiteiten niet langer 

tolereren in onze wijk.  

Daarnaast is het belangrijk dat we meer capaciteit krijgen, zodat we meldingen kunnen onderzoeken 

en criminelen kunnen aanhouden. De burgemeester probeert aandacht te genereren voor het gebrek 

aan mankracht. Als we meer capaciteit hebben, kunnen we niet alleen meer aanhoudingen 

verrichten, maar ook tijdens preventie vertellen: misdaad loont niet.  

 

Vraag: hoe voorkom je dat meisjes in de jeugdprostitutie komen? 

Arne: voorlichting op basis- en middelbare scholen helpt om dit aan de basis te voorkomen. Deze 

voorlichting heet Pretty Woman.  

 

Vraag: Wat hebben jullie voor praktische resultaten bereik tot nu toe? 

Arne: Dit is lastig te meten omdat het gaat om onzichtbare criminaliteit. Je ziet het alleen bij grote 

acties (zoals bij de Faustdreef). Die hebben meteen effect, de ondermijning stopt.  

 

Vraag: Hoe kijkt de gemeente naar de leefbaarheid, de veiligheid en het ondernemersklimaat op het 

bedrijventerrein Nieuw Overvecht? 

Arne: Dat kan beter. We willen meer zichtbaar aanwezig zijn op straat en contact maken met de 

ondernemers. Zo weet je wat er achter de voordeur gebeurt en verzamelen zich geen groepen 

mensen meer op straat om bijvoorbeeld lachgas te gebruiken. Daarnaast is het belangrijk dat de 

ondernemers hun buren kennen, daarmee wordt de leefbaarheid en veiligheid ook beter. Er wordt 

nagedacht over welke functies het bedrijventerrein heeft en of daar functies bij moeten komen of 

juist afgaan.  

  

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1702820/grote-controle-op-illegale-praktijken-in-garageboxen-overvecht.html
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3. De politie over ondermijnende criminaliteit 

Kees Walree is politieagent gespecialiseerd in ondermijnende criminaliteit en werkt in Utrecht-

Noord. Hij vertelt dat hij vooral samen met andere partijen zoals de belastingdienst en de gemeente 

actie onderneemt tegen ondermijnende criminaliteit.  

 

Vragen aan Kees  

Vraag: Vinden er controles plaats bij bepaalde bedrijven op het bedrijventerrein?  

Kees: Ja, er liggen een aantal bedrijven onder een vergrootglas bij ons. Wanneer we weten: hier klopt 

iets niet, dan controleren we die bedrijven regelmatig samen met de gemeente, de belastingdienst of 

de douane.  

 

Vraag: Hoe veilig is het als een gezin een anonieme misdaadmelding wil doen van hun criminele 

buurman die in drugs handelt? Is dit traceerbaar? 

Kees: Die meldingen zijn 100% anoniem, er wordt niks opgeslagen van je identiteit of wat dan ook.  

MAAR sommige meldingen zijn wel zo specifiek dat maar één iemand dat kan weten. De dader weet 

dan soms wel bij wie het vandaan komt.  

 

Vraag: Wat te doen als je als bewoner merkt dat er geregeld gedeald wordt in jouw straat? 

Kees: Meld het alsjeblieft! Hier hebben we veel aan. Wees zo specifiek mogelijk, geef bijvoorbeeld 

een kenteken door. Als we over datzelfde kenteken vaker een melding krijgen, kunnen we daar actie 

op ondernemen. Let er wel op dat ‘hangen’ in een auto niet strafbaar of verkeerd is. Meld het wel 

wanneer er envelopjes, tassen of andere objecten van de ene in de andere auto worden 

overgegeven.  

Iemand merkt in de chat op dat er niet altijd actie wordt ondernomen op dit soort meldingen. 

Kees: Er wordt wel actie op ondernomen, maar dat is niet altijd zichtbaar. Handhaving is een 

momentopname. 

 

Vraag: Doet de politie er iets mee als jongeren in dure auto’s rondrijden? Is dit een signaal voor 

criminaliteit?  

Arne: Dit kan een signaal zijn en wordt door politie actief gecontroleerd.  

Kees: Dit noemen we ongebruikelijk bezit. Dit controleren we wel, maar soms zijn dure voertuigen 

wel gewoon betaald of kunnen we niet aantonen dat ze zijn betaald met crimineel geld. Dit is lastig.  

 

Vraag: wordt er ook gehandhaafd in de digitale wereld? 

Kees: We zijn hier lerende in en willen hier meer in doen. Tegelijk is dat lastig in verband met privacy: 

we kunnen niet zien wat er wordt gedeeld in besloten groepen.  

 

4. De persoonsgerichte aanpak   

Annemieke Tomassen vertelt aan de hand van een voorbeeld wat de Persoonsgerichte Aanpak (PGA) 

is.  

 

De gemeente gaat over tot een persoonsgerichte aanpak wanneer een jongere dreigt af te glijden 

naar zware criminaliteit. Andere vormen van hulp zijn dan al geprobeerd, bijvoorbeeld de inzet van 

ouders, buurtteam en/of reclassering. De PGA-expert maakt samen met de jongere in kwestie en 

diens ouder(s) een plan. Het doel van dit plan is dat de jongere positieve keuzes gaat maken. De PGA-



6 
 

expert begeleidt de jongere één op één, heeft minimaal één keer per week contact met hem/haar en 

houdt ook contact met school, ouders en andere partijen. Het plan moet perspectief bieden in de 

vorm van school, stage of werk. De PGA-expert stelt ook duidelijke grenzen en zorgt ervoor dat alle 

partijen zich aan de gemaakte afspraken houden. Dit jaar worden op deze manier 15 tot 20 jongeren 

begeleid.  

 

Vragen 

Vraag: Kun je een jongere hiervoor aanmelden?  

Annemieke: Bespreek je zorgen eerst anoniem met ons. Dan kan daarna eventueel actie worden 

ondernomen.  

 

Verder geen vragen, wel herkenning naar aanleiding van Annemiekes voorbeeldverhaal. De 

vergadering is blij dat deze aanpak er is.  

 

5. Omgaan met jongeren en het puberbrein  

Nurettin Eren en Steve Monsanto vertellen over het werk van Jongerenwerk Utrecht (JoU) in 

Overvecht. Nurettin stuurt 9 collega’s aan die op school en op straat contact hebben met jongeren. 

Er zijn 4 gebieden in Overvecht waar risicofactoren zijn die jongeren richting criminaliteit drijven. In 

die gebieden zijn rolmodellen nodig, die jongeren een goed voorbeeld kunnen geven. Ouders helpen 

ook mee als vrijwilliger. 

 

Nurettin en Steve raden Overvechters aan om eens een praatje te maken met jongeren als ze ergens 

rustig zitten. Toon oprechte interesse in jongeren. Doe dit als je niet bang bent of op een andere 

manier hoog in je emotie zit. Dan kun je het beter niet doen. Je kan het ook samen met een andere 

buurtbewoner doen. Heb je een praatje gemaakt met de jongeren, dan kun je ze gemakkelijker 

aanspreken als er een keer iets aan de hand is. Het is ook belangrijk om te bedenken dat jongeren 

niet onderdeel van een probleem, maar onderdeel van de oplossing zijn. Oordeel niet te snel, 

jongeren houden niet van ‘met het vingertje wijzen’.  

 

Steve geeft trainingen over het puberbrein. Normaal gesproken duurt zo’n training drieënhalf uur. 

Wat nu belangrijk is om te weten over het puberbrein is: 

- het organisatievermogen van pubers is nog in ontwikkeling; 

- pubers zijn nog lerende in het onderscheiden van goed en kwaad;  

- pubers hebben moeite met het stellen van prioriteiten.  

Deze drie dingen bij elkaar zorgen ervoor dat pubers soms foute beslissingen maken. Ze kunnen nog 

niet goed de consequenties van hun gedrag overzien. Dit moeten we blijven coachen.  

 

Als je een jongere aanspreekt op diens gedrag, doe dat dan met een ik-boodschap, bijvoorbeeld: “Ik 

vind …”. Als je iets zegt als “jij/jullie zijn altijd…”, dan voelt de jongere zich aangevallen. Houd er 

rekening mee dat jongeren soms heel volwassen kunnen reageren, maar soms ook helemaal niet. Dit 

heeft allemaal te maken met het ontwikkelende puberbrein.  
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Vragen 

Vraag: Werkt JoU samen met ervaringsdeskundigen?  

Nurettin: Ja, we werken met mensen die in de criminaliteit hebben gezeten. Ook bezoeken jongeren 

soms een gevangenis en praten daar met ervaringsdeskundigen. We hebben verschillende van dit 

soort programma’s, ook een voor meiden ter preventie van prostitutie.  

 

Vraag: Is er voor het puberbrein genoeg ruimte om even niet met onderwijs en werk bezig te zijn? Is 

er genoeg mogelijk voor jongeren in Overvecht om met sport, muziek en andere vrijetijdsbesteding 

bezig te zijn?  

Nurettin: Wij van JoU gebruiken sport vooral als middel om jongeren te ondersteunen in hun proces 

naar volwassen worden. Hierin werken we samen met SportUtrecht en sportscholen. Jongeren 

ontmoeten zo ook sleutelfiguren waar zij tegenop kunnen kijken, bijvoorbeeld een 

kickboxinstructeur.  

 

Vraag: Heeft JoU ook aandacht voor mensen met een LVB (een licht verstandelijke beperking)? Daar 

wonen er veel van in Overvecht.  

Steve: Ik herken dit, dan overschat je soms jongeren en benader je ze verkeerd. We willen hier alert 

op zijn.  

 

Vraag: Hoe kun je jongeren meer eigen verantwoordelijkheid geven? Laten jullie ze wel eens zelf iets 

organiseren?  

Nurettin: We hebben een keer jongeren een bingo in een bejaardencentrum laten organiseren. 

Jongeren een stem geven, dat is wat we dan willen doen. Bewoners en jongeren blijft soms wel een 

lastige combinatie, omdat bewoners jongeren vaak zien als deel van de overlast.  

 

6. Kennismaking wijkagent Monique de With  

Monique is wijkagent Jeugd samen met Sjaak de Bruin. (Zie hier de website van de politie, waar je 

kan vinden wie jouw wijkagent is.)  

 

Monique geeft aan dat de politie afhankelijk is van bewoners, die zijn de ogen en oren van de wijk. 

Overlast van jongens op straat is vaak duidelijk en aanwijsbaar. Meiden zijn minder zichtbaar, die 

verzamelen zich thuis of in het winkelcentrum. Als ze bij de politie in beeld komen, is het vaak al te 

laat. Met Project GYM wil politie en andere partijen het zelfbewustzijn en de eigenwaarde van 

meisjes vergroten, zodat ze geen probleemgedrag gaan vertonen. Verder kunnen scholen ons 

uitnodigen om programma’s aan te bieden over sexting en ter preventie van illegale prostitutie.  

 

Vragen aan Monique  

Vraag: Waarom worden de wijkagenten niet gepromoot met foto’s, bijvoorbeeld bij bushaltes? 

Monique: Sommige collega’s hebben hier nare ervaringen mee. Niet alle collega’s willen overal met 

een foto hangen.  

 

Mohammed Gazoul van stichting Al Amal vertelt naar aanleiding van Moniques verhaal over het 

project We-All.  

We-All werkt samen met het Leger des Heils om individuele jongeren die een crimineel verleden 

hebben terug te brengen in de samenleving. We hebben jongens gehad die een jaar geleden 

https://www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten?geoquery=3564+AV+Utrecht%2C+Nederland&distance=5.0
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verschillende strafzaken hadden lopen en nu een eigen woning en een baan hebben. Er wordt echt 

energie en tijd gestopt in problemen in Overvecht, maar dit zie je niet altijd omdat het een grote wijk 

met veel problematiek is.  

 

7. Algemene discussie  

Na een korte pauze opent Els de algemene discussie.  

 

Vraag: De laatste 3 weken zijn er camera's gekomen op bijna alle invals- en hoofdroutes in de wijk. 

Waarom?  

Els: Die camera's staan er om het verkeer te tellen.  

 

Vraag: Hebben alle auto’s die hier om half tien ’s avonds over straat rijden een avondklokverklaring?  

Monique: Vast niet allemaal. Dit controleren we zoveel mogelijk en we schrijven regelmatig boetes 

uit.  

 

Vraag: Heeft een wijkagent recht om de camerabeelden van winkelcentra te bekijken, bijvoorbeeld 

van winkelcentrum De Klop? Worden die gebruikt? 

Monique: Het winkelcentrum is privégebied, dus die camerabeelden kunnen we alleen vorderen via 

de officier van justitie. Wanneer er een strafbaar feit is gepleegd, kunnen we dit vrij gemakkelijk 

doen. Camerabeelden van de gemeente mogen we te allen tijde inzien.  

 

Vraag: Wat is het effect van de camera’s op de Marnixbrug?  

Monique: De snelheid ligt daar nog steeds vaak veel te hoog. Collega’s hebben er een project van 

gemaakt om ’s nachts te controleren en er worden veel boetes uitgeschreven.  

 

Vraag: Werkt de politie samen met het Pouwer College en Trajectum College om meiden op de 

goede weg te houden? 

Monique: Ja, we werken samen met de zorgcoördinatoren. Soms ligt dit wel ingewikkeld vanwege 

privacy.  

 

Vraag: Is handhaven de juiste oplossing voor jongeren die in auto’s door de wijk racen? Het 

puberbrein wil lekker hard gaan en risico’s nemen. Hoe kunnen we hieraan tegemoet komen?  

Steve: De hersens van jongeren willen inderdaad risico’s nemen, omdat ze gericht zijn op leren. Dit 

leren gebeurt door eerst te doen en dan te denken. Dat mag, maar jongeren moeten ook 

maatschappelijke regels leren respecteren. Ze gewoon door de wijk laten racen kan niet, vind ik.  

Soms belonen we goed gedrag wel door jongeren mee te nemen naar de kartbaan. Dit kunnen ze 

verdienen door met een mooi initiatief voor de wijk te komen.  

 

Vraag: Waarom is aangifte doen van een poging tot inbraak zo’n moeizaam proces?  

Monique: Ik kan hier geen bevredigend antwoord op geven. Ik vind zelf dat je 24 uur per dag terecht 

zou moeten kunnen op het politiebureau in Overvecht. Iemand anders heeft besloten dat dit niet 

haalbaar is, dus moet je soms aangifte doen in Maarssen.  

 

Michaël geeft aan dat hij graag een keer uitgebreider met anderen zou spreken over het puberbrein. 

Hij wil expertise delen om zo interventies voor jongeren te verbeteren.  
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Els: Helaas is daar nu niet de gelegenheid voor, maar neem gerust contact op met Steve en Nurettin.  

 

Sluiting  

Els dankt alle aanwezigen, de sprekers en de mensen die goede vragen stelden, en sluit de 

vergadering.  

 

 

Nagekomen mededeling 

Tijdens de vergadering zijn 2 vragen niet aan bod gekomen wegens tijdgebrek. 

Zie bijgaand de antwoorden: 

 

Vraag: Heeft u nog verbeterpunten, die u terug zou willen zien voor/op het bedrijventerrein Nieuw 

Overvecht?  

Arne Mooij: Ja, dit gebied heeft verschillende kansen en verbeterpunten. Van verkeersveiligheid tot 

ondermijning, tot sociale veiligheid tot imago. Ik ben beschikbaar om hierover door te praten. 

  

vraag: Vindt er ook specifieke controle plaat bij winkelcentrum Overvecht op ondermijnende 

criminaliteit? 

Arne Mooij: Dat gebied is zeer belangrijk voor de wijk en als er aanleiding is zal er zeker controle 

volgen. 

 


