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Nijverdal, 13 mei 2013 

Geachte dames en heren, 

Middels dit schrijven dien ik een klacht in tegen de directie van de Stichting 
De Welle. 

De wijze waarop de stichting met de belangen van de 
tegenstanders/bewoners van de Beethovenlaan van een overkapping op het 
"teerveld" aan de Beethovenlaan omgaat druist tegen alle fatsoensregels in. 

In mijn brief van 13 mei 2013 aan de directie van De Welle heb ik één en 
ander uiteengezet. Een afschrift van die brief sluit ik hierbij in. 

Ik verzoek u zodanige maatregelen te nemen dat dit proces wordt gestaakt. 

(Jan Altena) 
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Aan de Directie Stichting De Welle 
Dahliastraat 21 
7442 LA Nijverdal 

Nijverdal, 13 mei 2013 

Geachte directie, 

Ik ga een klacht tegen uw instelling indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn. 

De klacht houdt in, dat u zich met betrekking tot de ontwikkelingen van de 
hangplek voor jongeren in Groot Lochter niet houdt aan de spelregels die 
daarvoor zijn opgesteld. 

Bij brief van 21 februari 2013 werden wij als buurtbewoners door u 
geïnformeerd over de wens van de hangjongeren om over een overkapping 
te kunnen beschikken op het "teerveld". 

In de uitnodiging van 28 maart 2013 van Eigen Kracht Centrale voor een 
informatiebijeenkomst op 10 april 2013 staat duidelijk vermeld "er komt 
alleen een plan als iedereen het ermee eens is". 

Op deze informatieavond hebben meerdere bewoners van de 
Beethovenlaan zich tegen de komst van een overkapping uitgesproken. 
Ondanks die duidelijke uitspraak gaat u toch onverdroten verder met een 
plan voor een overkapping. 
Dit is in strijd met hetgeen vermeld staat in bovengenoemde uitnodiging van 
Eigen Kracht Centrale. 

Wie er van uw stichting die avond bij de bijeenkomst is geweest weet ik niet, 
maar duidelijk is, dat diegene niet heeft opgelet en niet heeft geluisterd naar 
meerdere personen die zich uitspraken tegen een overkapping. 
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Verder vind ik de redactie van uw brief van 8 mei 2013 aan mij gericht erg 
slordig, zeer onzorgvuldig en volkomen bezijden de werkelijkheid. 
Ik ben tegen een overkapping en heb niet aangegeven mee te willen denken 
enz. 

Ook erg slordig vind ik het geschrift (een verslag kan ik het niet noemen) 
wat ik kreeg toegestuurd van de Eigen Kracht Centrale van de bijeenkomst 
van 10 april 2013. 
Met geen woord wordt in dit geschrift gerept over het feit dat diverse 
bewoners zich op die avond hebben uitgesproken tegen een 
overkapping. 

Uit het vorenstaande zal u duidelijk zijn dat de weerstand in de buurt tegen 
een overkapping zeer groot is en vele bezwaren zullen worden ingediend als 
u dit plan doorzet. 

Het zal u duidelijk zijn, dat ik de gemeente Hellendoorn ga vragen dit proces 
stop te zetten omdat u geen eerlijk spel speelt. 

Het leek mij correct u middels dit schrijven van mijn voornemen op de hoogte 
te brengen. 

(Jan Altena) 
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In uw wijk Groot Lochter zijn meerdere plaatsen waar groepen jongeren zich ophouden. 

Deze jongeren hangen onder andere op het "Teerveld" aan de Beethovenlaan, maar ook bij 

de lokale supermarkt (Aldi) en op de drie schoolpleinen. Scholen ondervinden hier hinder 

van en hebben met een schadepost te maken gehad afgelopen jaar. Dit is niet per se toe te 

wijzen aan deze jongeren, maar deze groepen zouden hier wel bij betrokken kunnen zijn. De 

politie treedt momenteel repressief op in de wijk Groot Lochter als het gaat om jongeren die 

zich op straat begeven. Ook zijn er contacten met het jongerenwerk van St. De Welle. 

Nu heeft een groep jongeren een verzoek bij de gemeente Hellendoorn ingediend om de 

hangplek bij het Teerveld te voorzien van een overkapping. Vanuit de betrokken partijen lijkt 

het ons goed om niet alleen de jongeren te horen en hiermee een plan op te stellen, maar 

om dit breder op te zetten. U als directe omwonende, maar ook andere bewoners zouden 

misschien inspraak willen hebben bij eventuele verandering bij het Teerveld. 

- We hebben mevrouw Tonny-Abrahams-van-^e Ēigen-KraehtCentrale" gevraagd om als 

onpartijdig en onafhankelijke coördinator een bijeenkomst te organiseren. De datum van die 

bijeenkomst is nog onbekend. De centrale vragen waarmee we aan de slag gaan zijn: 

» "Hoe kunnen we prettig (blijven) wonen rondom het Teerveld?" 

* "Welke veranderingen zouden er plaats moeten vinden om dit te bewerkstelligen?" 

Vanaf dit moment zal Tonny ter voorbereiding op de bijeenkomst de wijk/buurt in gaan om 

alvast met u in gesprek te gaan. 

Mocht u nu al een afspraak met Tonny willen maken dan zijn dit haar contactgegevens: 

Tonny Abrahams Eigen Kracht-coördinator 06-49747499 TonnvAbrahams@eigen-kracht.nl 

www.eigen-kracht.nl 

Mocht u vragen hebben over deze brief dan kunt u contact opnemen met bovenstaande 

persoon of St. De Welle, Yvonne Posthuma, 638807, v.posthuma@stichtingdewelle.nl 

We hopen dat u mee wilt praten over uw wijk/buurt en bedanken u alvast voor uw 

medewerking. 

Met vriendelijke groet, 

Yvonne Posthuma, Projectleider Buurt Aan Zet 



EIGEI CENTRALE 

Betreft: Uitnodiging Eigen Kracht Wijkconferentie 
Postbus 753 
8000 AT Zwolle 

Terborchstraat 1 

Nijverdal, 28 maart 2013 8 0 1 1 G D Z w o , l e 

Tel 038-422 25 26 
Fax 038 - 422 68 98 CkUutí^c. - Z f I -loft. 

Beste heer/mevrouw, I N G 9 3 9 9 5 

De afgelopen weken hebben wij de rneesíen van u persoonlijk gesproken in de 
wijk en u geïnformeerd over de Eigen Kracht Wijkconferentie. 

Hierbij ontvangt u de uitnodiging voor deze bijeenkomst die op woensdag 10 
april zal plaatsvinden in wijkgebouw de Vleugel; inloop vanaf 19.00 uur en 
aanvang 19.30 uur. -
Deze bijeenkomst biedt de mogelijkheid om van gedachten en gevoelens te 
wisselen over de situatie in de wijk met als doel een plan te maken rondom de 
vraag: 

Hoe kunnen wij op een prettige manier met elkaar samenleven in deze 
wijk? 

Iedereen die zich hierbij betrokken voelt wordt uitgenodigd. Alle deelnemers 
samen zijn eigenaar van de bijeenkomst en er komt alleen een plan als iedereen 
het ermee eens is. Door aanwezig te zijn neemt u de verantwoordelijkheid om 
samen te zoeken naar oplossingen. 

Deelnemers zijn op dit moment: wijkbewoners en jongeren die op de 
Beethovenlaan, Strausstraat, Bachlaan en Haydenstraat wonen. Professionals 
die komen zijn van de Gemeente, Stichting de Welle, de jongerenwerker, de 
politie, de voetbalvereniging en huisvesting. De professionals zijn stille 
toehoorders en zitten in de buitenkring. Op uw verzoek kunnen zij vragen 
beantwoorden en meedenken. 

Mochten wij u gemist hebben in de wijk en wilt u alsnog informatie neem 
gerust even contact op. Ook als u nog mensen weet die zouden willen komen 
dan horen wij dat graag. 

Met vriendelijke groet, 

Pleun Schuurman 
Eigen Kracht coördinator 
pleunschuurman@eigen-kracht, nl 
06-31746034 

Fieke Berkemeier 
Eigen Kracht coördinator 
fiekeberkemeier@eigen-kracht.nl 

plan nod ig? eers t eigen kracht ! 
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E I G E N K R A C H T CENTRALE 

Postbus 753 
8000 AT Zwolle 

Eigen Kracht-conferentie voor groep, wijk of buurt 
bezoekadres 

Datum Eigen Kracht-conferentie: 10 april 2013 Terborchstraat 1 
Plaats Eigen Kracht-conferentie: Prins Clausschool te Nijverdal 

8011 GD Zwolle 
Tel 038 - 422 25 26 
Fax 038 -422 68 98 

Aanwezigen die hun gegevens hebben genoteerd op de presentielijst: mfo@eigen-kracht.ni 
v www.eiqen-kracht.nl 

(er waren nog meer mensen) ļ N G g 3 g 9 5 g 4 

G. H. Willems 
Monique Berends 
Christine Gerritsen 
Anneke Kraa 
Patrick Wigman 
T. Berends 
Gerda Calkhoven 
Gea Berends 
Gerard Huis in't Veld 
Jan Kamp 
T. Vielink 
R. Ellenbrock 
Familie Nijman 
Familie Zwier; Agnes, Jan Roelof en Nienke 
Andre Enthoven 
H. ter Harmsel 
J.G. Bonnet 
M. de Vos 
J. Holţjer 
M. Booyink 
Bas en Ina Hoogsteder 
Dinie Spierings 
J. Jansen of Loorkeers 
Harry Hemmer 
Jan Altena 
Pascal Schoenmakers (jongere) 
Maurice Hoonhorst (jongere) 
Leon van Lochem (jongere) 
Felicia Spengler (jongere) 
Michele Spengler (jongere) 
Timo Feteris (jongere) 
Mike van Tongeren (jongere) 
Joost Wieldraayer (jongere) 
Timon Nijhof (jongere) 
Jesse Nijhof (jongere) 
Charlotte Brinkman (jongere) 
Mike Meissen (SVVN) 
Wim Nieuwenhuis (politie) 
Ingrid Brandwacht (gemeente) 
Herald Arnold (gemeente) 
Martin Broekhuis (gemeente) 
Bas Evers (de Welle) 
Yvonne Posthuma (de Welle) 
Ina Aitink (de Welle) 
Berdien Kroeze (huisvesting) 

plan nod ig? eers t eigen kracht ! 



Leo Berendschot (huisvesting) 
Mvr Timmer (Prins Clausschool) 
Fieke Berkemeier (Eigen Kracht) 
Pleun Schuurman (Eigen Kracht) 

Centrale vraag: 
Hoe kunnen wij prettig met elkaar in deze wijk leven? 

De volgende afspraken zijn tijdens de conferentie gemaakt: 

1. Er wordt een werkgroep geformeerd; in deze werkgroep zitten: 
Pascal Schoenmakers (jongere) 
Maurice Hoonhorst (jongere) 
Leon van Lochem (jongere) 
Felicia Spengler (jongere) 
Michele Spengler (jongere) 
Timo Feteris (jongere) 
Mike van Tongeren (jongere) 
Joost Wieldraayer (jongere) 
Timon Nijhof (jongere) 
Jesse Nihof (jongere) 
Charlotte Brinkman (jongere) 
Bas Hoogsteder (wijkbewoner) 
Mike Meissen (Voetbalvereninging SVVN) 
Ingrid Brandwacht (gemeente) 
Dinie Spierings (of iemand anders van de wijkvereniging) 

2. Buurt aan Zet onder leiding van Bas Evers en Yvonne Posthuma 
(de Welle) nemen het initiatief om deze werkgroep bij elkaar te 
roepen 

3. De werkgroep zal aan de hand van onderstaande inventarisatie 
van de eerste ronde en van het begin van de tweede ronde, die 
genoemd zijn door de aanwezigen, een voorstel doen. Over deze 
inventarisatie is geen consensus gekomen in deze bijeenkomst. 

4. Over 6 weken; woensdag 22 mei zullen alle bovenstaande 
aanwezigen weer bij elkaar komen in de Vleugel om 19.30 uur 
om met elkaar het voorstel van de werkgroep te bespreken. 

5. Ditplan zal worden opgestuurd aan iedereen die zijn naam en 
adres heeft ingevuld op de presentielijst van deze bijeenkomst. 
Deze mensen zullen ook een uitnodiging krijgen voor 22 mei van 
de Welle, de adressen geeft Eigen Kracht aan de Welle. 

plan nod ig? eers t eigen kracht! 



Inventarisatie eerste ronde (het delen van gedachten en gevoelens 
mbt de vraag: Hoe kunnen wij prettig met elkaar in deze wijk 
leven?): 
« Er zijn meer klachten mbt tot overlast bij het wijkcentrum dan 

bij het Teerveld op dit moment 
a Graag een overkapping 
» Wat kunnen de jongeren zelf doen? 
» Licht bij de overkapping 
« Wie is verantwoordelijk waarvoor? 
» Gezamenlijk realiseren en onderhouden 
» Een eigen plek voor jongeren is belangrijk 
« Tot hoe laat mag er 'geluid' zijn op deze plek? 
» Overkapping met de rug naar de wijk dempt geluid 
» De scooters geven lawaai, sommigen geven nog expres gas 
« Keetje of wijkgebouw is misschien ook een idee? 
» Houd het voor elkaar leuk; verdraagzaamheid 
» Spreek elkaar aan bij overlast 
« Meerdere hangplekken 
« Afvalbakken 
» In de zomer wordt er gedeald in de wijk 
« Er wordt aangegeven dat dit komt omdat er is geen coffeeshop 

is de wijk 
« De jongeren vinden het niet prettig als er foto's gemaakt 

worden van hun door wijkbewoners 
« Moet er camera toezicht komen? 
» De jongeren willen droog zitten 
» Laten we het gaan uitproberen of het het gaat ipv van te voren 

al zeggen dat het niet gaat (een plek creëren voor jongeren) bv 
door een mobiele plek te plaatsen 

» opruimen 

Inventarisatie van het begin van de tweede ronde waarin geprobeerd 
werd om tot afspraken te komen met elkaar maar waarbij geen 
consensus kwam: 

« Er is behoefte aan een plek voor jongeren 
9 Deze plek moet droog en fijn zijn 
» Deze plek moet er op korte termijn komen 
* Waar deze plek is valt te overleggen 
« Het Teerveld moet toegankelijk zijn voor iedereen (dus alle 

leeftijden) 
« Er is behoefte aan wederzijds respect 
» Is het mogelijk om te onderzoeken of er meerdere (mobiele) 

JOP's(Jeugd ontmoetingsplek) kunnen komen? 
* De jongeren willen best de verantwoordelijkheid nemen voor de 

plek; liefst ook samen met bewoners 
« Rommel die gemaakt wordt op de plek moet door de 

rommelmakers zelf worden opgeruimd 
» Er is behoefte aan een grotere vuilnisbak (en dan niet om daar 

een fikkie in te gaan steken) 

plan nod ig? eers t eigen kracht! 
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uw bron voor wetńn 

Nijverdal, 8 mei 2013 

Betreft: vervolg Eigen Krachtconferentie 

Beste bewoner(s), 

Tijdens de Eigen Krachtconferentie van 10 april j.l. heeft u aangegeven dat u graag mee wil 

denken over het thema: Hoe kunnen wij op een prettige manier met elkaar samenleven in 

deze wijk? Hier kwam vooral naar voren: een eigen plek voor de jongeren. 

Deze avond is afgesproken dat Bas Evers en Yvonne Posthuma (de Welle) vanuit Buurt aan 

Zet het vervolg inzetten. 

Hiervoor is dezelfde avond een afspraak gemaakt, en wel op woensdag 22 mei a.s. om 

19.30 uur in het wijkgebouw' de Vleugel'. 
Tijdens deze avond zullen enkele mensen die zich voor het werkgroepje hebben aangemeld 

op 16 mei a.s. een mobiele JOP in Deventer bekijken bij het jongerenwelzijnswerk van YFC 

Deventer (The Mall), die al enige ervaring heeft met Mobiele Jongeren Ontmoetingsplekken 

en hierover dan informatie geven. 

Wij zijn erg blij met uw inbreng en hopen u op deze avond te kunnen begroeten, de koffie 

staat klaar. 

Kunt u hierbij niet aanwezig zijn of mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met 

St. De Welle, Yvonne Posthuma, 638807, y.posthuma@stichtingdeweHe.nl 

Met vriendelijke groet, 

Namens Bas Evers, Ina Aitink en Yvonne Posthuma 

De Welle 


