
 
 
 
Actualiteitsvragen volgens art. 33 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van 
Apeldoorn; 

Onderwerp: Overlast en “Terreur in Osseveld-Woudhuis” 
Gemeenteraadsvergadering donderdag 19 mei 2022 

Inleiding 
Het thema van het CDA programma is “Goed voor elkaar”. Daarin wordt op een prettige 
manier samenleven als één van de hoofdthema’s benadrukt. Maar ook het begrenzen van 
gedrag om inwoners zekerheid, rechtvaardigheid en veiligheid te geven. Op sommige 
plekken in Apeldoorn wordt dat op dit moment niet zo ervaren, zo blijkt uit actuele het 
artikel rondom overlast gevende jongeren in de wijk Woudhuis en Osseveld-Oost. Het in de 
Stentor op 16 mei 2022 gepubliceerde artikel beschrijft het gedrag van een groep jongeren 
die mogelijk voor overlast en gevoelens van onveiligheid zorgt (zie bijlage).  
 
De actuele overlast staat niet op zichzelf en speelt al langer. Ook in april 2021 
(https://www.destentor.nl/apeldoorn/bushokjes-gesloopt-fontein-toegetakeld-spoor-van-
vernielingen-in-apeldoornse-wijk-osseveld-woudhuis~a175ac7c/) was er al sprake van 
overlast. Meer recent zijn klachten van bewoners over scooters in fietsgebieden en ook 
voorbeelden van vernielingen in fietsenstalling, rondom Cruyff court en op de 
parkeerplaats voor het Bolwerk gemeld. 

 

 
Inwoners van beide wijken van Apeldoorn laten zich horen op de verschillende facebook-
groepen en onder het artikel in de Stentor. Aan de reacties te zien wordt nu concrete actie 
verwacht.  
Uit de resultaten van de gebiedsmonitor en de onderzoeken van de wijkraad (zie: 
www.samenosseveld.nl) blijkt tevens dat overlastmeldingen sinds 2019 weer stijgen. 
Het CDA Apeldoorn is bezorgd om de overlast-situatie en bekommert zich om het gevoel 
van veiligheid in de wijk.  

 
In het Stentor-artikel wordt gesuggereerd dat de politie de groep in beeld heeft. Concrete 
actie wordt echter nog niet benoemd.  

https://www.destentor.nl/apeldoorn/bushokjes-gesloopt-fontein-toegetakeld-spoor-van-vernielingen-in-apeldoornse-wijk-osseveld-woudhuis%7Ea175ac7c/
https://www.destentor.nl/apeldoorn/bushokjes-gesloopt-fontein-toegetakeld-spoor-van-vernielingen-in-apeldoornse-wijk-osseveld-woudhuis%7Ea175ac7c/
http://www.samenosseveld.nl/


Alles overziend heeft het CDA Apeldoorn de volgende vragen: 
 
Vragen: 
 

1. Welke concrete acties heeft u als burgemeester, op basis van het in beeld zijn 
van deze groep, samen met politie of wijkagent voor ogen? 

2. Zijn er gesprekken gevoerd met de betrokken groep en/of hun ouders? 
3. Is het mogelijk om de handhaving én begeleiding (bv. Stimenz) in dit gebied te 

intensiveren? Zo ja, op welke wijze en met welk verwacht resultaat? Zo nee, waarom 
niet? 

4. Hoe staat het college tegenover het vergroten van het gevoel van veiligheid door 
(tijdelijk) cameratoezicht en/of het aanbrengen van betere verlichting? Eventueel in 
samenwerking met Prorail/NS (voor wat betreft het stationsgebied) 

5. Hoe, en op welke wijze kunnen bewoners en sociale organisaties worden betrokken bij 
het vergroten van het gevoel van veiligheid in de wijk en het bestrijden van overlast? 

 
 
Hans van Gerrevink  Alinda Fredriks 
Fractievertegenwoordiger CDA Apeldoorn Raadslid CDA Apeldoorn 
 
 
Bijlage: Artikel de Stentor, 16 mei 2022 

 
  



Bijlage bij actualiteitsvragen CDA 
Apeldoorn, raadsvergadering 19 
mei 2022. 
 
Bron: https://www.destentor.nl/apeldoorn/jongeren-
terroriseren-apeldoornse-wijk-angst-zit-erin-bij-bewoners-
wat-is-er-misgegaan-in-de-opvoeding~a7c9122d/  
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