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Hoogland, 18 januari 2013  
 

Burgemeester, wethouders en raadsleden  
Gemeente Amersfoort. 
 
 
 
Geachte dames/heren, 
 
Anderhalf jaar nadat Burgemeester Bolsius had beloofd dat de overlastplegers in Hoogland 
zouden worden aangepakt, willen wij het probleem nogmaals onder uw aandacht brengen. 
 
De overlast bij de Neng, Leo’s Oord, de bibliotheek en het uitvaartcentrum is, nadat dhr. 
Bolsius gesprekken heeft gevoerd met de betrokken gezinnen, tijdelijk iets afgenomen maar is 
daarna in volle hevigheid terug gekomen. 
 
Er worden bedreigingen geuit, intimidaties geuit en vernielingen gepleegd. 
 
Met name de buurtbewoners van de Neng en Leo’s Oord,  bellen gemiddeld 5 keer per week 
met de politie om overlast te melden.  
Helaas resulteert dit niet in de afname van het probleem, vijf minuten voordat de politie komt, 
zie je de groep wegstuiven, om daarna gewoon weer terug te komen en verder te gaan waar 
zij waren gebleven. 
 
Met name bij de bibliotheek en de Neng wordt gedeald, ook dit geeft veel overlast. 
 
Wij vragen u nogmaals om dit probleem nu eens goed aan te pakken, er zijn genoeg 
maatregelen die kunnen worden getroffen. 
Bijvoorbeeld een samenscholingsverbod, deze is eerder met succes toegepast door de 
toenmalige Burgemeester,  mevrouw Abertine van Vliet. 
Bovendien vragen wij u te zorgen dat de jongerenkelder vaker open is, er zijn genoeg 
vrijwilligers in de wijk die hier graag aan mee willen werken. Ook dit heeft in het verleden 
goede resultaten opgeleverd. 
 
De tijd van pappen, praten en nathouden is nu toch echt voorbij, het water staat de 
Hooglanders aan de lippen en we zijn erg bang dat er vandaag of morgen een knokploeg komt 
die de boel schoonveegt en dit is volgens ons geen goede ontwikkeling. 
 
Wij hopen op een spoedig antwoord, 
 
Met vriendelijke groet, 
Ciska Bieshaar, Secretaris VDH 
Voor Y. van Norden, Vicevoorzitter VDH 
 


