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Aan de Raad, 

Nadat tijdens oud en nieuw 2014 diverse incidenten hebben plaatsgevonden in Nieuw Vossemeer was de 
roep van de inwoners groot om actie vanuit de gemeente te ondernemen. Een groep jeugdigen in de 
leeftijd van 14-20 jaar zorgde al langere tijd voor overlast. Wij hebben u verzocht om budget beschikbaar 
te stellen om een project in Nieuw Vossemeer op te kunnen zetten. Anderhalf jaar later willen we u kennis 
laten nemen van de resultaten van het project. 

We hebben het bedrijf Seinpost ingehuurd als neutrale partij om te kijken welke aanpak het meest 
geschikt was voor de overlast in Nieuw Vossemeer. Zij zijn met de volgende opdracht aan de slag 
gegaan: 

1. Is er burgerkracht aan te boren bij bewoners die overlast ervaren ? 
2. Kan er samen met de bewoners van Nieuw Vossemeer en de betrokken professionals een duurzaam 
plan worden opgesteld voor een veilig en leefbaar Nieuw Vossemeer? 

Zij hebben een uitgebreide analyse gedaan door veel inwoners en jeugdigen te spreken. Daaraan 
gekoppeld zijn een aantal bijeenkomsten gehouden om de burgerkracht te stimuleren door gezamenlijk 
op te trekken als burgers, gemeente en betrokken professionals. Uit de bijeenkomsten zijn vier projecten 
gekomen: 
1. Gezamenlijk zicht houden 
2. Ontmoeting 
3. Een plek voor jongeren 
4. Activiteiten die verbinden 

Bij alle onderdelen in de afgelopen maanden zijn stappen gezet. De buurtpreventie heeft ook aandacht 
voor jeugd. Tijdens afgelopen oud en nieuw heeft een feest plaatsgevonden speciaal voor de jongere 
jeugd en in de perspectiefnota hebben wij u het verzoek voorgelegd voor een mobiele JOP. 



Ondanks de inspanningen die zijn gedaan samen met Seinpost, is het niet gelukt om de betrokkenen voor 
een langere periode aan het project te verbinden. Doel was om het initiatief voornamelijk bij de burgers te 
leggen, omdat zij het beste aan kunnen geven wat noodzakelijk is en wat er gebeurt. Vanwege diverse 
persoonlijke redenen is het niet gelukt om het project voort te zetten zonder externe ondersteuning en 
stimulans. We hebben ervoor gekozen om als gemeente niet deze rol over te nemen omdat het doel 
"stimuleren van burgerkrachť was. We hebben de betrokkenen geïnformeerd over het beëindigen van het 
traject. Vanzelfsprekend hebben we hen aangeboden dat we zeker zullen kijken hoe we initiatieven vanuit 
de inwoners kunnen ondersteunen wanneer zij daar behoefte aan hebben. 

In de tussentijd is de groep jongeren waar dit traject op gefocust was, ouder geworden en niet meer zo 
vaak bij elkaar. Recent is een nieuwe, jongere groep ontstaan. In samenwerking met de sportcoaches, 
het jongerenwerk, de politie en het CJG hebben wij contact met deze groep en stemmen onderling af hoe 
we ervoor kunnen zorgen dat er zo mh^Ynogetyk de overlast blijft in Nieuw Vossemeer. 
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