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Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

Al vele jaren is het uitgangspunt van de gemeente in het veiligheidsbeleid dat alle inwoners van 

IJsselstein veilig moeten zijn en zich veilig moeten voelen. De uitkomsten van de diverse Dimensus 

veiligheidsmonitoren hebben laten zien dat we in dat streven resultaat hebben gehaald. Maar dat wil 

uiteraard niet zeggen dat die veiligheid ook steeds door iedereen overal beleefd wordt. In de wijk 

IJsselveld-Oost zijn er bewoners die een brief aan het college hebben gestuurd over de huidige 

situatie in hun wijk. Het college heeft de behoefte u op hoofdlijnen te informeren over IJsselveld-Oost. 

De reactie op de gestelde artikel 35 vragen en de technische vragen volgt binnenkort. 

 

Problematiek 

De problematiek in de wijk IJsselveld-Oost is al jaren bekend; de laatste 10 jaar is er daarom veel 

geïnvesteerd in deze wijk. Er is door de gemeente samen met Provides en de politie het project 

IJsselveld-Oost gestart om de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren. Dat heeft geleid tot onder 

meer nieuwe appartementen, renovatie van flats, verbetering van de buitenruimte, het aanwijzen van 

Studio 10 als buurtcentrum, speelgelegenheid voor jongeren, inzet van jeugd- en jongerenwerk, XL-

Mediaton en permanent cameratoezicht. De situatie is sinds de afgelopen jaren door de integrale 

aanpak redelijk goed onder controle. Zoals in eerdere financiële stukken is aangegeven, is het project 

IJsselveld-Oost beëindigd maar zijn werkzaamheden zoals toezicht en handhaving en wijkgericht 

werken opgenomen in de staande organisatie. 

 

Brief 

Wij zijn blij dat er betrokken inwoners zijn, die de moeite hebben genomen om een brief aan het 

college te sturen. Deze brief met de handtekening van 150 bewoners van IJsselveld-Oost nemen wij 

als college uiterst serieus. Het kan en mag niet zo zijn dat bewoners zich onveilig voelen in hun eigen 

wijk. Geweld of bedreigingen tolereren we in IJsselstein niet. De brief van de bewoners dateert van 9 

juli. Een week na ontvangst van de brief, op16 juli, heeft er een gesprek met de bewoners 

plaatsgevonden. Daarbij waren jongerenwerkers en coördinator groepsaanpak namens de gemeente 

aanwezig. In het gesprek is toegezegd om met de opgehaalde signalen samen met de partners te 

kijken naar verbetering van de al eerder ingezette interventies. Ook is toegezegd om te kijken of 

versnelling kon worden gebracht in reeds geplande (fysieke) maatregelen, zoals het snoeien van 

struiken en het weghalen van een bankje en een prullenbak. Deze werkzaamheden hebben inmiddels 

plaatsgevonden.  

 

Als vervolg op het eerste gesprek van 16 juli heeft er 10 september 2020 een bijeenkomst 

plaatsgevonden in bijzijn van de burgemeester. Hierbij is teruggekeken op de gesignaleerde situatie, 

genomen maatregelen en naar de toekomst gekeken.  
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Tijdens deze bijeenkomst gaven de bewoners aan dat er behoefte is aan een gestructureerd plan met 

rollen voor het Stadstoezicht, de politie, jongerenwerk en de RMN. De burgemeester heeft in reactie 

daarop aangegeven dat – voor zover het jongerenproblematiek betreft – dit onderdeel is van de 

groepsaanpak, en dat de groepsaanpak op zich goed functioneert. Het komen tot een leefbaarder wijk 

is echter een bredere uitdaging. Naast openbare orde en veiligheid hebben we het over het 

onderhoud van de openbare ruimte (onderhoud groen & verharding; ophalen vuil). Ook is de rol van 

ouders erg belangrijk. De komende wijkschouw, waarover hierna meer, is gekozen als (her)startpunt 

om achterstanden en wensen te inventariseren en vervolgens aan te pakken.  

 

Voor het melden van misstanden is een laagdrempelige ingang voor de bewoners gecreëerd middels 

het e-mail adres meldpuntijsselveld@ijsselstein.nl. Ten slotte is afgesproken om na de geplande 

wijkschouwen eind oktober een vervolggesprek met de bewoners te hebben, waarbij alle betrokkenen 

de stand van zaken samen opmaken en vooruitblikken. 

 

Concrete maatregelen 

In aanvulling op lopende acties zijn naar aanleiding van de brief en de gesprekken inmiddels de 

volgende maatregelen genomen. 

- Extra surveillance van de toezichthouders (boa’s): minimaal twee keer per dag een ronde op 

en rondom het Cruyff court. Ook in de avonden en in het weekend. 

- De politie-inzet bestaat uit zowel zichtbaar als onopvallend toezicht. Deze inzet is deels 

afgestemd met de boa’s maar betreft ook opsporingsonderzoeken. 

- Sedert augustus is er een tweede wijkagent voor de wijk IJsselveld-Oost ingezet.  

- De verlichting op en rondom het Cruyff court is verhoogd van 30% naar 100%. 

- De bosschages aan de achterzijde van het Cruyff court zijn inmiddels verwijderd om het zicht 

te vergroten en zodoende de overlast te verkleinen. 

- Adequaat reageren van toezichthouders na meldingen. Het uitgangspunt van het Team 

Toezicht & Handhaving is om inwoners na een melding nog dezelfde dag terugkoppeling te 

geven op hun melding. Dat lukt natuurlijk niet altijd, maar dat is wel waarnaar gestreefd wordt. 

Dat betekent natuurlijk niet dat alle meldingen ook direct opgelost zijn. Sommige oplossingen 

kosten meer tijd. 

- Samen met bewoners, RMN en de boa’s is in het kader van World CleanUp Day 2020 de 

openbare ruimte schoongemaakt.  

 

Drugs 

Inwoners hebben gevraagd om een verbod op drugs, drank en andere verdovende middelen. Het 

verbod op druggebruik en drugshandel is opgenomen in de Opiumwet en die is in het hele land van 

toepassing. De uitvoering van deze wet ligt bij de politie. De burgemeester heeft daarnaast ook de 

bevoegdheid tot het nemen van bestuurlijke maatregelen. Zo zijn er diverse woningen in de wijk 

gesloten na drugshandel vanuit de woning. Verder hebben inmiddels ongeveer 10 personen een last 

onder dwangsom gekregen voor drugshandel op straat. Dat zijn opgelegde bestuurlijke maatregelen 

naast de strafrechtelijk afdoening door politie en OM. 

 

Groepsaanpak 

Zoals u weet werken we in IJsselstein met de zogenoemde groepsaanpak. Onderdeel hiervan is een 

tweewekelijks overleg tussen jongerenwerkers, politie en gemeente waarin operationele afspraken 

worden gemaakt om het gedrag van jongerengroepen te beïnvloeden en negatieve individuen uit de 

groepen in te brengen in het casus overleg. Met deze structuur hebben we de mogelijkheid om snel 

op- en afschalen mogelijk te maken, om zodoende problemen zo snel mogelijk aan te pakken. 

 

Wijkcontact 

Wij zijn al vele jaren met de buurt in gesprek. Iedere zes weken is er een integrale 

wijkteamvergadering, waarbij de vertegenwoordigers van de wijk hun wensen en ideeën kunnen 

inbrengen. Gemeente, politie en RMN gaan er vervolgens mee aan de slag en koppelen het resultaat 

terug. Zo is er een korte lijn georganiseerd. In de komende weken bekijken we of we het contact met 

de wijk kunnen intensiveren, bijvoorbeeld door in Studio 10 op regelmatige tijden een wijkspreekuur te 

houden.  
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Informatieavonden 

Er zijn meerdere wijk informatieavonden geweest over diverse onderwerpen, zoals Meld Misdaad 

Anoniem, inbraakpreventie en het project Waaks! Dergelijke informatieavonden zullen we blijven 

organiseren. 

 

Wijkschouw 

Tenminste een keer per jaar wordt er door de gemeente een wijkschouw georganiseerd. Professionals 

en bewoners lopen hierbij langs plekken die als onprettig of onveilig worden beoordeeld. Tevens biedt 

deze wijkschouw de mogelijkheid om in contact te komen met leden van de bewonersgroep 

IJsselveld-Oost die bij deze wijkschouw aanwezig zijn. De laatste wijkschouw was op 21 november 

2019. De volgende wijkschouwen zijn georganiseerd op zaterdag 10 en dinsdag 13 oktober 2020, 

telkens van 19:00 uur tot 20:30 uur.  

 

Wijkboa 

De Afdeling Stadstoezicht heeft een wijkboa aangewezen, specifiek voor de wijken IJsselveld-Oost, 

West en Europa-Oranjekwartier. Daarnaast zijn er twee boa’s die het taakaccent jeugd hebben en 

daar ook een opleiding voor hebben gevolgd. 

 

Corona 

Landelijk kunnen we zien dat de coronaperiode een grote impact heeft. Door verveling en beperkende 

maatregelen maar ook het mooie weer van deze zomer, zijn jongeren vaker en langer op straat; 

hierdoor veroorzaken zij meer overlast. Ook de inwoners zijn meer thuis, werken thuis en zien meer. 

Daardoor is de acceptatiegrens verlaagd en wordt er meer melding gedaan van overlast. Deze 

landelijk trend zien we ook in IJsselstein. In 2018 waren er tot en met de maand juli 155 meldingen, in 

2019 waren dat er 149 en in 2020 336.  

 

Waar we tot en met 2019 steeds een dalende trend konden zien met betrekking tot jeugdoverlast in de 

wijk, zien we nu dus een sterke stijging. Zoals omschreven een neveneffect van de coronacrisis, maar 

zeker een gegeven waar we de aandacht op moeten houden. Overigens zien we tegelijkertijd een 

daling van het aantal woninginbraken, geweldsdelicten en vernielingen. 

 

Whatsappgroepen 

In de wijk IJsselveld-Oost zijn momenteel 18 whatsapp buurtpreventiegroepen actief. Ook zij zijn oren 

en ogen van de wijk en hebben een korte lijn met de gemeente en politie. 

 

Buurtvaders 

In het verleden waren er buurtvader actief in de wijk. Een heel goed initiatief vanuit bezorgde ouders 

die hun kinderen op straat aanspraken op hun gedrag. De actieve buurtvaders hebben een prima rol 

gespeeld. Op enig moment in 2014 is dit gestopt. Niet omdat er geen noodzaak meer was, maar 

omdat de betrokken buurtvaders weer werk hadden gevonden en hierdoor geen tijd meer hadden om 

nog langer in de wijk de rol van buurtvader op zich te nemen. De meest actieve buurtvader hebben wij 

overigens als gemeente in dienst genomen; hij wordt tot op de dag van vandaag met het taakaccent 

jeugd ingezet vanuit Stadstoezicht. 

 

Daarnaast hebben we rond de jaarwisseling nog vele jaren gebruik gemaakt van de buurtvaders. Dit 

heeft bijgedragen aan beheersbare jaarwisselingen. Momenteel ligt er een verzoek bij de Stichting 

Pulse om ook voor komende jaarwisseling weer buurtvaders te werven. De burgemeester heeft de 

laatste twee jaarwisselingen zelf op straat ervaren dat er veel jongeren tot diep in de nacht op straat 

hingen, provocerend gedrag vertoonden en dat er vervelende incidenten waren zoals de brand in de 

voormalige school aan de Poortdijk en in enkele voertuigen. Het opnieuw inzetten van buurtvaders 

heeft hopelijk een positief effect op de leefbaarheid in de wijk. 
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Ten slotte 

Mochten de ontwikkelingen aanleiding geven om u als raad te informeren, zal ik dat doen. Vragen van 

uw kant zijn uiteraard welkom. 

 

 

Hoogachtend, 

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN IJSSELSTEIN, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 

 

 

 

 

E.D. Luchtenburg   mr. P.J.M. van Domburg 

 


